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Kërkesë për Kuotim 
Printime te broshurave, fletepalosje, axhenda etj. 

Vendi Shqipëri 

Tipi i Kontratës dhe afati i zbatimit Marrëveshje bashkëpunimi për një periudhë 1 vjeçare (me mundësi shtyrje 
në bazë të pëlqyeshmërisë së shërbimit të ofruar) 

Numri i Referencës 19-001-S4J  

Numri i fituesve  Disa  

Data e shpalljes 14 Gusht 2019 

Afati i fundit për pranimin e Aplikimeve 10 Shtator 2019, 15:00  

Afati i fundit për pyetje/përgjigje Subjektet e interesuara për të aplikuar mund të dërgojnë pyetje në adresën 
al.info@swisscontact.org   deri në datë 21 Gusht 2019, ora 17:00. Afati i 
dërgimit të përgjigjeve do të jetë data 22 Gusht 2019, ora 17:00. 

Gjuha e përgatitjes së Kuotimit 
Shqip 

Data e parashikuar për fillimin e 
bashkëpunimit 

1 Tetor 2019 

Kushtet për dorëzimin e aplikimeve  
Të interesuarit duhet të dërgojnë kopje të printuar dhe elektronike 
(USB/disc) të ofertës dhe dokumentave të tjera mbështetëse, të 
përmendura në këtë Kërkesë për Kuotim, në adresën postare: 
Swisscontact, Rr. Skëndërbej, Vila 49, Box 2891|, Tiranë, Shqipëri (dorazi 
ose nëpërmjet shërbimit postar). Në zarf duhet të vendoset titulli i 
Kërkesës për Kuotim. 
Aplikimi duhet të përmbajë të gjithë dokumentacionin e kërkuar në pikën 
(2), përndryshe mund të eliminohet automatikisht nga Swisscontact pa 
ndonjë kërkesë tjetër për sqarim dhe / ose përfundim. 

mailto:al.info@swisscontact.org
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HISTORIKU  

‘Aftësi për Punë’ (S4J) është një projekt i  Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), i zbatuar 

nga Swisscontact Albania. Ai është pjesë e Fushës së Zhvillimit Ekonomik të Strategjisë Zvicerane të 

Bashkëpunimit për Shqipërinë (2018-2021), me fokus të veçantë te promovimi i mundësive për punësim dhe 

zhvillimin e aftësive. Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) 

 

Projekti fokusohet në 4 sektorë të ekonomisë me potencial për rritje dhe krijimin e vendeve të punës në 

Shqipëri: Turizëm dhe Mikpritje, Teknologji e Informacionit dhe Komunikimit (TIK), Tekstil dhe Ndërtim (me 

fokus te ndërtesat me efiçiencë energjitike). Gjatë fazës së dytë, projekti do të shtrijë mbështetjen e tij edhe 

në disa sektorë të tjerë të ekonomisë me potencial për rritje dhe hapjen e vendeve të punës. 

 

Projekti është në fazën e tij të dytë, e cila filloi në muajin prill 2019 dhe do të zgjasë deri në muajin Qershor të 

vitit 2023. Gjatë kësaj faze, projekti synon të mbështesë 10,000 nxënës dhe 6,000 kursantë. 

 

‘Aftësi për Punë’ (S4J) u konceptua si një projekt që ka për qëllim adresimin e sfidave në sistemin e arsimit 

dhe formimit profesional (AFP), si: cilësia dhe statusi i dobët, financimi i pamjaftueshëm, orientimi i dobët 

drejt tregut të punës, angazhimi i dobët i sektorit privat dhe performanca e ulët e të diplomuarve në tregun e 

punës. Projekti i adreson këto sfida duke u fokusuar në sigurimin e ndryshimeve sistemike, zhvillimit të 

kapaciteteve dhe fuqizimit të aktorëve kryesorë. Bazuar në këtë qasje, gjatë Fazës II të projektit S4J ofruesit e 

AFP në Shqipëri do të mbështeten për zhvillimin e aspekteve të mëposhtme: 

-          Marrëdhëniet me punëdhënësit dhe partnerët, 

-          Diversifikimi i ofertës së AFP, 

-          Mënyrat e Reja të Të Nxënit Gjithëpërfshirës, 

-          Të Nxënit Nëpërmjet Punës në bashkëpunim me punëdhënësit, dhe 

-          Zhvillimi Organizativ. 

 

Të Nxënit Nëpërmjet Punës, përdorimi i teknologjisë në klasë, mësimi i kombinuar dhe i individualizuar, 

përshtatja e ofertës së AFP-së me nxënësit, trajnimet për standardet e industrisë dhe aplikimi i mendësisë së 

biznesit në drejtimin e institucioneve të AFP-së janë në thelbin e punës për zbatimin e projektit ‘Aftësi për 

Punë’ (S4J). 

 

Nga ky projekt përfitojnë shtatë ofrues nga pesë rajonet e përzgjedhura: shkolla profesionale ”Hamdi 

Bushati” në Shkodër, shkolla profesionale ‘Kolin Gjoka’ në Lezhë, shkolla elektro-teknike ‘Gjergj Canco’ në 

Tiranë, shkolla profesionale ‘Kristo Isak’ në Berat dhe shkolla Tregtare, shkolla industriale ‘Pavarësia’ dhe 

Qendra e Formimit Profesional në Vlorë. 

   

Gjatë fazës së dytë projektit do t'i bashkohen edhe katër ofrues të tjerë të AFP. Në të njëjtën kohë, nga 

iniciativat e pilotuara nga projekti në shkollat partnere gjatë fazës së parë do të përfitojnë edhe disa ofrues të 

tjerë publikë. 

 

http://skillsforjobs.al/al/
https://www.eda.admin.ch/sdc
https://www.swisscontact.org/en/country/albania/home.html
https://www.eda.admin.ch/sdc
http://skillsforjobs.al/al/
http://skillsforjobs.al/al/
http://skillsforjobs.al/al/
https://www.facebook.com/TeknologjikjaShkoder/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/kolin.gjoka.1/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/GjergjiCanco/?hc_ref=ARSu_HicHtfNhfM-hitnqRC2ZHObJRwIfygLY3cU2hKngJHRo5q7ZP_LJ_c_ihUkSYg
https://www.facebook.com/GjergjiCanco/?hc_ref=ARSu_HicHtfNhfM-hitnqRC2ZHObJRwIfygLY3cU2hKngJHRo5q7ZP_LJ_c_ihUkSYg
https://www.facebook.com/KristoIsak/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/shmpTregtare/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/shkpav/
https://www.facebook.com/Drejtoria-Rajonale-e-Formimit-Profesional-Publik-Vlor%C3%AB-584912104928370/
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1. SUBJEKTI I TENDERIMIT 

Nëpërmjet kësaj Kërkese për Kuotim, Swisscontact po kërkon ofertues me një reputacion dhe eksperiencë 
të mirë në ofrimin e shërbimit për Printime te broshurave, fletepalosje, axhenda etj. 

Specifikimet teknike dhe kërkesat specifike janë përshkruar në Aneksin 1, bashkëlidhur këtij dokumenti. 
Duhen siguruar mostrat e mallrave të ofruara, aty ku kërkohet në specifikimet teknike. 

Me kompaninë e përzgjedhur do të lidhet një Marrëveshje Bashkëpunimi për një periudhë 1 vjeçare, me 
mundësi shtyrje duke u bazuar në pëlqyeshmërinë e performancës së kryer nga ofruesi i shërbimit. Blerjet e 
mallarave apo shërbimeve të kërkuara do të bëhen në kohë të ndryshme, sipas nevojave/kërkesave të 
kompanisë. 

 

2. DOKUMENTAT QË DUHEN DORËZUAR 

Të interesuarit janë të detyruar të dorëzojnë me aplikimin e tyre dokumentat si më poshtë vijojnë:  

- Ekstrakt historik nga QKB: Kompanitë duhet të dorëzojnë një ekstrakt historik të fundit të regjistrimit 
të kompanisë nga QKB; 

- Kopje e NUIS; 
- Bilanci Vjetor Financiar: Kompanitë duhet të dorëzojnë kopje të Bilanceve Vjetore Financiare të dy 

viteve të fundit; 
- Profili i Kompanisë dhe Përvoja Profesionale: Përshkruani profilin dhe historikun e kompanisë tuaj, si 

dhe pse kompania juaj është e ndryshme nga kompanitë e tjetra që ofrojnë të njëjtin shërbim.  
Përshkruani përvojat e kompanisë, madhësinë, strukturën dhe kualifikimet e stafit të saj. 
Përshkruani burimet njerëzore të punësuar pranë kompanisë suaj ose dërgoni kopje të CV së tyre. 
Përfshini një listë të klientëve me të cilët ju bashkëpunoni aktualisht si dhe dërgoni kopje të paktën 
të tre kontratave me shërbime të mëparshme të ngjashme, përfshirë informacionin për llojin e 
shërbimit dhe volumin financiar; 

- Oferta Financiare: Në mënyrë që të jenë të qarta me detajet, oferta duhet të përgatitet sipas Aneksit 
1 të kësaj shpallje. Çmimi duhet të përmendet si çmim për njësi, në Lekë dhe pa TVSH. Kostoja e 
transportit për dërgimin e produktit në zyrën e Swisscontact duhet të përfshihet në çmim. 
Informacioni në tabelën e çmimeve duhet të plotësohet në mënyrë elektronike (jo duke shkruar mbi 
të me stilolaps). Të gjitha faqet duhet të jenë të datuara, të nënshkruara nga personi përgjegjës i 
kompanisë dhe vulosur.  

 

3. KRITERET E VLERËSIMIT 
Ofertat do të vlerësohen mbi kushtet dhe peshat e mëposhtme: 

1. Oferta Financiare: 70% 

2. Specifikimet Teknike/cilësia e produktit: 10% 

3. Profili i Kompanisë dhe Përvoja Profesionale: 10% 

4. Kohëzgjatja e Lëvrimit pas marrjes së porosisë: 10% 
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Aneksi 1: Specifikimet Teknike dhe Oferta Finnaciare  

Numri 
rendor 

Specifikimet teknike Njesia Sasia 

Cmimi 
per 
njesi ne 
Lek (pa 
TVSH) 

Kohezgjatja e 
levrimit pas 
marrjes se 
porosise 

Komente nga 
Swisscontact 

Komente nga 
furnitori 

1. Broshure (deri ne 50 faqe) 

1.1 

Format A4, printim 
ne 2 anet, letra e 
brendeshme 100gr, 
kapaku 200gr, me 
ngjyra, Mat 

cope 

50     

Kerkohen 

moster te 

broshurave te 

printuara me 

perpara 

(pavaresisht 

permases) 

  

100       

200       

500       

1.2 

Format A4, printim 
ne 2 anet, letra e 
brendeshme 100gr, 
kapaku 200gr, me 
ngjyra, Luster 

cope 

50       

100       

200       

500       

1.3 

Format A5, printim 
ne 2 anet, letra e 
brendeshme 100gr, 
kapaku 200gr, me 
ngjyra, Mat 

cope 

50       

100       

200       

500       

1.4 

Format A5, printim 
ne 2 anet, letra e 
brendeshme 100gr, 
kapaku 200gr, me 
ngjyra, Luster 

cope 

50       

100       

200       

500       

2. Fletepalosje 

2.1 

Format A3, dy 
palosje, printim ne 2 
anet, 200gr/250gr, 
me ngjyra 

cope 

50     Kerkohen 

moster te 

fletepalosjve te 

printuara me 

perpara 

(pavaresisht 

permases) 

 

  

100       

200       

1000       

2000       

2.2 

Format A3, tre 
palosje, printim ne 2 
anet, 200gr/250gr, 
me ngjyra 

cope 

50       

100       

200       
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  1000      

 

 

Kerkohen 

moster te 

fletepalosjve te 

printuara me 

perpara 

(pavaresisht 

permases) 

  

2000       

2.3 

Format A4, dy 
palosje, printim ne 2 
anet, 200gr/250gr, 
me ngjyra 

cope 

50       

100       

200       

1000       

2000       

2.4 

Format A4, tre 
palosje, printim ne 2 
anet, 200gr/250gr, 
me ngjyra 

cope 

100       

200       

500       

1000       

2000       

2.5 

Fletepalosja e 
shkolles, 54 x 18cm, 
tre palosje, printim 
ne 2 anet, 150gr, me 
ngjyra 

cope 

100         

200         

500         

1000         

2000         

5000         

3. Fletushka 

3.1 
Format A5, ne 2 anet, 
150gr, Matt, me 
ngjyre 

cope 

100     

Kerkohet 

moster te 

fletushkave te 

printuara me 

pare 

(pavaresisht 

permases) 

  

200       

500       

1000       

2000       

3.2 
Format A4, ne 2 anet, 
150gr, Matt, me 
ngjyre 

cope 

100       

200       

500       

1000       

2000       
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3.3 

Format 10x21cm, ne 
2 anet, 150gr, Matt, 
me ngjyre 

cope 

100         

200         

500         

1000         

2000         

4. Çertifikate 

4.1 
Format A4, 300gr, 
printim 1 ane, lluster, 
me ngjyra 

cope 

20         

50         

100         

5. Fletore shenimesh me logo (bllok), deri ne 50 faqe 

5.1 

Format A4, letra e 
brendeshme 80 gr, 
kapaku 200gr, 1-2 
logo me ngjyra ne 
cdo faqe 

cope 

100     

Kerkohet 

moster 

  

300       

500       

1000       

2000       

5.2 

Format A5, letra e 
brendeshme 80 gr, 
kapaku 200gr, 1-2 
logo me ngjyra ne 
cdo faqe 

cope 

100     

Kerkohet 

moster 

  

300       

500       

1000       

2000       

6. Ftesa 

6.1 

Format 10x21cm, 
printim dy anet, Leter 
300gr/m2, mat 

cope 

100 - 200 
    

Kerkohet 

moster te 

ftesave te 

printuara me 

pare 

(pavaresisht 

permases) 

  

6.2 

Format A4, printim dy 
anet, Leter 300gr/m2, 
mat 

100 - 200 
      

6.3 

Format A5, printim dy 
anet, Leter 300gr/m2, 
mat 

100 - 200 
      

6.4 

Format A6, printim dy 
anet, Leter 300gr/m2, 
mat 

100 - 200 
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7. Dosje 

7.1 
A4, Leter 300 gr/m2 
matt, 42x32 cm, 
celefonim dhe xhep 

cope 

100     Kerkohet 

moster te 

dosjeve te 

printuara me 

pare 

  

300       

500       

1000       

2000       

8. Kartevizite 

8.1 

Formati 8.5 x 5.5 cm, 
printim 1 ane, Leter 
350 gr/m2, matt, 
Velvet i bardhë (15 - 
20 designs) 

cope 

50 (per 

design)     

  

  

100 (per 

design)       

200 (per 

design)       

8.2 

Formati 8.5 x 5.5 cm, 
printim 2 ane, Leter 
350 gr/m2, matt, 
Velvet i bardhë (15 - 
20 designs) 

cope 

50 (per 

design)     
Kerkohet 

moster e nje 

kartevizite 

  

100 (per 

design)       

200 (per 

design)       

9. Zarfa me logo 

9.1 Format A4, Leter 115 
gr/m2 

cope 

100 - 200         

9.2 Format A5, Leter 115 
gr/m2 

100 - 200         

9.3 Format DL, Leter 115 
gr/m2 

100 - 200         

9.4 
Format DL me dritare 
transparent, Leter 
115 gr/m2 

100 - 200 
    

10. Kartolina 

10.1 Format 15x10.5 cm, 
300gr, me ngjyra 

cope 

100         

200         

500         
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1000         

2000         

11. Printim Axhende  

11.1 

Axhenda me logo 
(dokument word, deri 
ne 10 faqe), A4, ne 2 
ane, 80gr, 
Me Kapak 200-300gr, 
Mat 

cope  50         

cope  100         

cope  200         

cope  300         

cope  500         

Shënim: ju lutemi vendosni rreshta/kollona shtesë nëse është e nevojshme 
 

 

 

 

Emri i Ofertuesit:    ______________________ 
 

Emri dhe firma e personit të autorizuar:   ______________________ 
 

Funksioni i personit të autorizuar:   ______________________ 
 

Email dhe numri i telefonit:              ______________________ 
 

Data:   _________________________ 

 

 

I autorizuar për të nënshkruar për dhe në emër të     

[Emri i Kompanisë] 

 

Vula e Kompanisë 

 

 

  


