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Kërkesë për Kuotim 

Swisscontact, në kuadrin e projektit Skills for Jobs, për mirëfunksionimin e Qendrave të Karrierës, zbatimit të 
Sistemit të Menaxhimit të Shkollës, aplikimit të mësimit të kombinuar dhe përmirësimit të infrastrukturës IT 
në shkollat partnere, kërkon të realizojë objektin e prokurimit për shërbimin: “Hostim i Platformave të Sistemit 
të Manaxhimit të Shkollës”. 

Swisscontact, fton kandidatët e interesuar të ofertojnë për realizimin e objektit te prokurimit, sipas listës më 
poshtë.  

Ofertat, së bashku me një kopje elektronike në USB, mund të dorëzohen me postë ose dorazi në adresën e 
zyrave të Swisscontact, Rr. Skenderbej 6/1/1 P.O. Box 2891 Tiranë, deri më datën 15.09.2017, ora 13:00. 

Subjektet e interesuara për të aplikuar mund të dërgojnë pyetje në adresën al.info@swisscontact.org   deri më 
datë 06.09.2017. Përgjigjet do i dërgohen të gjithë subjekteve të interesuara deri me 08.09.2017. 
 
Specifikimet teknike: Ofertat duhet të përkojnë dhe të jenë minimalisht specifikimet e kërkuara 
(bashkëlidhur në aneksin nr.1). 
 
Koha kur shërbimi duhet të jetë aktiv: 5 ditë nga firmosja e kontratës. 
 
Kohëzgjatja e kontratës: 6 Muaj, me mundësi rinovimi. 
 
Vlerësimi i Ofertës: Ofertat do të vlerësohen mbi kushtet dhe peshat e mëposhtme: 

1. Specifikat teknike: 60% 
2. Oferta Financiare: 30% 
3. Afati i aktivizimit: 10%. 

 
Verifikimi i shërbimit: Komisioni dhe një ekspert IT i autorizuar nga Swisscontact do të verifikojë nëse 
shërbimi është sipas specifikave të kërkuara. 
 

Operatori ekonomik ofertues duhet të mbulojë: 
- Ofrimin e shërbimit të hostimit në infrastrukturën e tij 
- Ofrimin e shërbimit sipas standartit ISO në lidhje me sigurinë e të dhënave dhe hostimit 
- Përputhjen me specifikat e kërkuara për çdo server, dhe lidhjen në Internet 
- Mirëmbajtjen e pajisjeve 
- Mirëmbajtjen e sistemeve të operimit 
- Suportin teknik 24h gjatë periudhës së kontratës. 

 
Kapaciteti ekonomik dhe teknik:  
 Për vërtetimin e përmbushjes së ketij kriteri, ofertuesi duhet të paraqesë një ekstrakt të regjistrimit të 
kompanisë nga organet përkatëse. 

- Operatori ekonomik duhet të ketë ofruar të paktën tre shërbime të ngjashme më parë dhe duhet të 

paraqesë referenca të këtyre projekteve të mëparshme duke ofrur informacion mbi llojin e paisjeve 

dhe destinacionin e perdorimit, volumin financiar të projektit, periudhën dhe subjektet financuese e 

përfituese.  
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Aneks 1:  
 

1. SPECIFIKIME TEKNIKE  

Kolona 1 – shërbimet e kërkuara 
Kolona 2 – specifikimet teknike të kërkuara për çdo server 
 
Për t’u plotësuar nga ofertuesi 
Kolona 3 – Specifikimet që ofrohen (duke dhënë shpjegimet përkatëse në kolonën e shënimeve)  
Kolona 4 – Numri i njësive 
Kolona 5 – çmimi për njësi (në Franga Zvicerane CHF dhe pa TVSH) 
Kolona 6 – Vlera totale për çdo produkt 
Kolona 7 – Afati i aktivizimit të shërbimit 
Kolona 8 – Shënime (nëse ka)  
Kolona 9  – Total (në muaj) 

 

(1) Shërbimi i kërkuar 

 Shërbimi Lloji Sasia 

1 Hosting Virtual ose Fizik 4 

2 Certifikatë  SSL 1 

3 Lidhje në internet Të paktën 50Mbps 1 

4 Mbështetje teknike 24h 1 

 

 

(2) Specifikat për Server 

Nr Komponenti Përshkrimi 

1 CPU (nr. procesorëve) 4 

2 RAM (GB) 24 

3 Storage (GB) 400 

4 Sistemi Operativ Linux: Ubuntu 16.04 
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Produkt (3) 

Specifikimet e ofruara 

 

(4) 

Numër 

(5) 

Çmimi për 

njësi (CHF) 

(6) 

Vlera CHF 

dhe pa 

TVSH 

(7) 

Afati i 

aktivizimit të 

shërbimit 

(8) 

Shënime 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 (9) TOTAL /muaj (CHF)  


