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FTESE PER OFERTE  

Nr. 1/2, Date. 14/02/2018 

 

PER 

“BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE”: 

 

me fond limit = 32,000 euro pa tvsh 

 

 

Rektorati i Universitetit Politeknik te Tiranes ne kuader te realizimit te projektit 

ERASMUS+, BESTSDI “WESTERN BALKANS ACADEMIC EDUCATION 

EVOLUTION AND PROFESSIONAL'S SUSTAINABLE TRAINING FOR SPATIAL 

DATA INFRASTRUCTURES”, i cili është përzgjedhur në kuadër të Programit Erasmus+, Key 

Action 2 - Capacity building in the field of higher education call 2015 (EAC/A04/2015), Grant 

Agreement Number is 2016- 2531/ 001- 001, numer reference 574150-EPP-l-2016-1-HR-

EPPKA2-CBHE-JP; s i  dhe mbeshtetur ne kerkesen e Kordinatoreve te projektit nr. 206 

prot; date 12/02/2018, 

Ju fton te paraqisni oferten tuaj me objekt “Blerje paisje elektronike” sipas preventivit te 

meposhtem dhe specifikimeve teknike bashkelidhur. 
 

 

Nr 
 

E M E R T I M I 
 

NJESIA 
 

SASIA 

 

1 Desktop computers cope 12 (dymbedhjete) 

 

2 Printer cope 1 (nje) 

 

3 Laptop/ Notebook cope 2 (dy) 

 

4 Full HD Computer projector cope 2 (dy) 

 

5 
Cheetah Mounts APMEB cope 2 (dy) 

 

6 CSL - 10m HDMI Ultra HD 4K Cable cope 2 (dy) 



 

7 Desktop computer cope 3 (tre) 

 

8 Laptop/ Notebook cope 5 (pese) 

 

9 Laptop/ Notebook cope 1 (nje) 

  

Data e zhvillimit te tenderit do te jete 26/02/2018 ora 10:00, prane Rektoratit te UPT-se, Sheshi 

“NeneTereza”, kati i dyte, Sektori i Prokurimeve. 

 

KRITERET DHE KUSHTET E OFERTES:   

Operatoret ekonomike duhet te dorezojne ne nje zarf te mbyllur prane autoritetit kontraktor 

plotesimin e dokumentave si me poshte: 

 

- FORMULARIN E OFERTES. 

 

- KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

Ofertuesi duhet të deklarojnë se: 

a)      Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin 

e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është 

i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo 

Fitimprurëse”. 

b)      nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv) , 

b)      nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

c)     nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen  me 

veprimtarinë profesionale. 

d)     ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, 

sipas legjislacionit në fuqi. 

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër 

nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.  

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet 

të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe. 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën 

e lartpërmendur.   

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.  

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në 

ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.  

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 



Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen: 

a.   Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar 

zyrtarisht;  

b.       Prokura e posaçme.  

 

- KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a) Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike,  

b) Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; 

c) Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike 

të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

     2.1  Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 

a) Vërtetim nga Administrata Tatimore për xhiron vjetore të vitit 2016 dhe 2017, e cila duhet 

të jetë jo me pak se vlera e fondit limit të kontratës qe prokurohet, per secilin vit. 

b) Kopje te vertetuar nga Administrata Tatimore te bilancit te vitit 2015 dhe 2016. 

c) Një certifikatë të gjendjes financiare nga një ose më shumë banka ku të provohet se 

Operatori Ekonomik disponon një shumë të barabartë ose më të madhe se 10% e fondit limit 

të kontratës që prokurohet. Kjo deklaratë duhet të mos jetë lëshuar më parë se 5 ditë nga 

data e hapjes së ofertave.  

 

2.2 Kapaciteti teknik:  

 

a) Furnizime të ngjashme dhe te së njëjtës natyrë të realizuara gjatë tre viteve të fundit të 

aktivitetit të operatorit, ne nje vlere deri ne 40 % e vlerës se përllogaritur të kontratës që 

prokurohet. 

 Keto furnizime te se njejtes natyre do te vertetohen me dokumentacionin si me poshte:     

Kur furnizimi i se njejtes natyre eshte e realizuar me entet publike, Operatori ekonomik do 

ta vertetoje duke paraqitur Kontraten e nenshkruar me entet, te shoqeruar detyrimisht me 

vertetimin e leshuar nga enti publik per realizimin e kesaj kontrate ose/dhe fatura tatimore 

te shitjes ku shenohen datat,shumat,dhe sasite e mallrave te furnizuara. 

OSE 

Kur furnizimi i se njejtes natyre eshte realizuar me subjekte private Operatori ekonomik do 

ta vertetoje kete furnizim duke paraqitur faturat tatimore te shitjes ku shenohen 

datat,shumat, dhe sasite e mallrave te furnizuara. 

  

b) Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim prodhuesi për paisjet që do të furnizoje apo 

instalojë; 

c) Operatori ekonomik duhet të paraqes certifikaten e menaxhimit te cilesie (ISO) 9001-2008 

(e vlefshme), me objekt furnizimin, instalimin dhe mirembajtjen e sistemeve te 

komunikimit; 



ç)   Për instalimin dhe konfigurimin e pajisjeve, si dhe suportit teknik gjate periudhes se 

garancise per mallrat objekt prokurimi, operatori ekonomik duhet te disponoje staf te 

kualifikuar, i cili duhet te plotesoje, kerkesat minimale si më poshtë: 

-1  punonjes te certifikuar ne fushen e Infrastrukturës së Teknologjisë së Informacionit, me 

eksperience pune per shërbimet IT. Keto te vërtetohen me certifikatat përkatëse, diplomat 

dhe kontratat e punës. 

-  minimalisht 2 punonjes te certifikuar, një per Windows 7/10 ose ekuivalent dhe një per 

instalimin e rrjetave lan me certifikate te nivelit teknik profesional. Këto te vërtetohen me 

çertifikatat përkatëse, diplomat (ne profilin elektronike ose informatike) dhe kontratat e 

punës. 

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-

dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte 

për skualifikim. 

 

Kriteri I vleresimit: Çmimi me i ulet i ofertes se pergjegjshme. 

 

Afati I realizimit: do te jete brenda 15 diteve nga data e lidhjes se kontrates. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

BESMIR ALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE SASIA 

 

 

Reference: Projekti ERASMUS+, BESTSDI “WESTERN BALKANS ACADEMIC 

EDUCATION EVOLUTION AND PROFESSIONAL'S SUSTAINABLE TRAINING FOR 

SPATIAL DATA INFRASTRUCTURES”, i cili është përzgjedhur në kuadër të Programit 

Erasmus+, Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education call 2015 

(EAC/A04/2015), Grant Agreement Number is 2016- 2531/ 001- 001. 

Me numer 574150-EPP-l-2016-1-HR- EPPKA2-CBHE-JP. 

 

Objekti: “BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE”: 

 

1. Fakulteti I Inxhinierise se Ndertimit 

 

Nr. Emërtimi Specifikime teknike Sasia 

1 
Desktop 

computers 

Processors: 7th Gen Intel® Core™ i7 quad core 

processor. Minimum 8M cache with turbo boost 

Operating system: Windows 10 Pro 64-bit 

RAM: minimum 16 GB DDR4 memory 

Video Graphics: Dedicated NVIDIA Graphic Card 

GDDR5 4GB, 192-bit at least 960 series or equivalent 

Hard Drive: 1TB SSD 

Optical Drive Type: DVD+RW 

USB Ports: at least 4 USB 2.0 Ports and 2 front USB 3.0 

Ports 

Media Card Reader: SD, SDHC and SDXC memory card 

formats and USB 3.1 

Additional Ports: Microphone and headphone jacks 

English American Keyboard and Optical Mouse Included 

Monitor: minimum 24" diagonal widescreen FHD IPS 

WLED-backlit edge-to-edge display (1920 x 1080) IPS 

display 

12 

(dymbedhjete) 

2 Printer 

Functions: Print, copy, scan, fax  

Resolution (black): Up to 1200 x 1200 dpi  
Print Speed: 30 ppm 
Print technology: Laser Color  

Monthly duty cycle: Up to 100.000 pages 

1 (nje) 

3 
Notebook/ 

Laptop 

Operating system: Windows 10 Pro 64 

Processor: 7th Gen Intel® Core™ i7 U Series (2 cores 

with Intel Turbo Boost Technology) 

Graphics: Intel® HD Graphics 620 & NVIDIA Graphic 

Card GDDR5 4GB at least 950M series or equivalent 

Display: 15.6" diagonal UHD IPS UWVA anti-glare 

WLED-backlit (1920 x 1080)  

Memory: 16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB)  

Hard drive: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 

Wireless technology: 802.11ac (2x2) and Bluetooth® 

4.0 combo 

2 (dy) 



External I/O Ports: 3 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep and 

Charge); 1 USB 3.1 (Type-C™); 1 HDMI; 1 

headphone/microphone combo 

4 

Full HD 

Computer 

projector 

Resolution: 1920 x 1080; 4000 ANSI lumens; Contrast: 

15000:1 
2 (dy) 

5 

Cheetah 

Mounts 

APMEB 

Universal ceiling mount for projectors with extendable 

rod up to 68.5 cm and HDMI Twisted Veins cable from 

4.5 m 

2 (dy) 

6 

CSL - 10m 

HDMI 

Ultra HD 

4K Cable 

High Speed with Ethernet 

Full HD 1080p / 4K Ultra HD 2160p / 3D / ARC and 

CEC Cable with triple shield + shielding connector and 

contact 

2 (dy) 

 

 

2. Fakulteti I Gjeologjise dhe Minierave 

 

 

 

Nr. Emërtimi Specifikimet teknike Sasia 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Desctop 

Computers 

 Processors: 7th Gen Intel® Core™ i7 quad core 

processor or equivalent, 8M cache with turbo boost 

 Operating system: Windows 10 Pro 64-bit or 

equivalent 

 RAM: 16 GB DDR4 memory 

 Video Graphics: Dedicated NVIDIA Graphic Card 

GDDR5 4GB ,192-bit at least 960 series or equivalent 
 Hard Drive: 1 TB SSD 

 Optical Drive Type: DVD+RW 

 USB Ports: at least 4 USB 2.0 Ports and 2 front USB 

3.0 Ports 

 Media Card Reader: SD, SDHC and SDXC memory 

card formats and USB 3.1 

 Additional Ports: Microphone and headphone jacks 

 English American Keyboard and Optical Mouse 

Included 

 Monitor: 24" diagonal widescreen FHD IPS WLED-

backlit edge-to-edge display (1920 x 1080) IPS 

display  

3 (tre) 

 

 

 

2 

 

 

 

Laptop 

Notebook 

 5th generation Intel i7 CPU or equivalent 

 8GB RAM, 1 TB SSD,  

 17" monitor, built-in DVD drive.  

 AMD A8-7410 Quad-Core APU with Radeon R5 or 

equivalent 

 Graphics1920 x 1080, wireless mouse,  

5 (pese) 



 Windows 10 Home 64bit English; Camera; 

Microsoft office; or equivalent 

 Operating system: Windows 10 Pro 64 or 

equivalent 

 Processor: Intel® Core™ i7-7500U or equivalent 

(2.7 GHz, up to 3.5 GHz with Intel® Turbo Boost 

Technology, 4 MB cache, 2 cores) 

 Processor technology: Intel Turbo Boost 

Technology  

 Graphics: Intel® HD Graphics 620 or equivalent 

 Display: 15.6" diagonal UHD IPS UWVA anti-

glare WLED-backlit (1920 x 1080)  

 Memory: 16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB)  

 Hard drive: 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD  

 Wireless technology: 802.11ac (2x2) and 

Bluetooth® 4.0 combo 

 External I/O Ports: 3 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Sleep 

and Charge); 1 USB 3.1 (Type-C™); 1 HDMI; 1 

headphone/microphone combo 

1 (nje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

 

Data, ____/___/2018 

 

FORMULARI I OFERTËS 

 

 

Emri i Ofertuesit_____________________ 

 

Për: Rektoratin e Universitetit Politeknik te Tiranes 

 

* * * 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE” 

Projekti BESTSDI me numer 574150-EPP-l-2016-1-HR- EPPKA2-CBHE-JP 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se: 

 

1. Çmimi total i ofertës sonë është  _______________   (vlera ne fjale) leke  pa TVSH; 

2. Çmimi total i ofertës sonë është  _______________   (vlera ne fjale) leke  pa TVSH; 

 

 

Nr 

 

Përshkrimi i mallrave 

 

Njesia 

 

Sasia 

 

Çmimi 

(Leke) 

 

Vlera 

(Leke) 

 

Çmimi 

(Euro) 

 

Vlera 

(Euro) 

1 Desktop computers cope 12      

2 Printer cope 1      

3 Laptop/ Notebook cope 2      

4 Full HD Computer projector cope 2      

5 Cheetah Mounts APMEB cope 2      

6 CSL - 10m HDMI Ultra HD 

4K Cable cope 2  

    

7 Desktop computer cope 3      

8 Laptop/ Notebook cope 5      

9 Laptop/ Notebook cope 1      

Çmimi Neto )    

TVSH (%)   

Çmimi Total   

 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

Vula                               

 

 

 

Shënim: Konvertimi do te behet me kursin e kembimit te Komisionit Europian per muajin ne te 

cilin oferton.  http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm


Shtojca 8 

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt ___________________ 

me fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilësinë ___________ të operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 

  Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të 

Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është 

një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas 

Ligjit Nr. 8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”. 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për shkelje penale, në 

përputhje me Nenin 45/1 të LPP.  

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së 

formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale. 
 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi                                                               

aktiv), 

 

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e 

tatimeve e të kontributeve të  sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi. 

 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

Përfaqësuesi i ofertuesit 

Nënshkrimi 

Vula 

 
 

 

 

 

 

 

 



[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE 

 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet 

në datë ____/____2018 nga Autoriteti Kontraktor Universiteti Politeknik i Tiranes me objekt 

“BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE” me fond limit 32,000 euro pa tvsh, per projektin  

BESTSDI me numer 574150-EPP-l-2016-1-HR- EPPKA2-CBHE-JP. 

 

 

Unë i nënshkruari _______________,me cilësinë e ________ të personit juridik 

_______________deklaroj  se: 

 

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë 

këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me 

këtë deklaratë. 

 

 

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës ________________ 

  

Përfaqësuesi i ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

 

DEKLARATË  

Mbi konfliktin e interesave  
 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet 

në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt 

____________ me fond limit __________. 

 

Konflikt i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një 

zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të 

ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive 

të tij publike.  

 

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar 

në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë 

ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:  

 

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, 

Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të 

Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët  në nivelin e Gjykatës së 

Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i 

Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 

Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, 

përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; 

energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e 

Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, 

që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët 

e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. 

 

            Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në 

nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtj ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak 

të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e 

kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky 

ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë. 

  

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të 

qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të 

qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, 

zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, 

ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion 

publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).  

 

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet 

përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij 

ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të 

bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es. 



 

Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik 

_______________deklaroj nën përgjegjësinë time personale se: 

 

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për 

parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në 

aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të 

Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

 

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te Ligjit Nr. 

9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë 

ose të tërthortë me personin  juridik që unë përfaqësoj. 
 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ________________ 

 

Emri,   Mbiemri,   Nënshkrimi   

____________________________ 

 

 

Vula 

 

 

 

 


