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Kërkesë për Ofertë 
Blerje Kancelari zyre 

Vendi Tiranë 

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 19-003-S4J  

Shërbimi i kërkuar  Blerje/ shërbime Kancelari zyre 

Numri i fituesve  1 (një) 

Data e shpalljes 14 Gusht 2019 

Afati i fundit për pranimin e Aplikimeve 6 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 20 Gusht 2019, ora 17:00. Afati i 
dërgimit të përgjigjeve do të jetë data 21 Gusht 2019, ora 17:00. 

Gjuha e përgatitjes së Kuotimit 
Shqip 

Data e parashikuar për fillimin e 
bashkëpunimit 

10 Shtator 2019 

Kushtet për dorëzimin e aplikimeve  
Të interesuarit duhet të dërgojnë kopje të printuar të ofertës dhe 
dokumentave të tjera mbështetëse në një zarf ku të vendoset titulli i 
Kërkesës për Ofertë, në adresën postare: Swisscontact, Rr. Skëndërbej, Vila 
49, Box 2891|, Tiranë, Shqipëri ose me email në adresën 
al.info@swisscontact.org.  
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
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 Ofertë, Swisscontact po kërkon ofertues me një reputacion dhe eksperiencë të 
mirë në ofrimin e shërbimit për Blerje Kancelari zyre. 

Specifikimet teknike dhe kërkesat specifike janë përshkruar në Aneksin 1, bashkëlidhur këtij dokumenti.  

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 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; 
- 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 njëtin 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 dy kontratave me shërbime të mëparshme të ngjashme, përfshirë edhe 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: 60% 

2. Specifikimet Teknike: 20% 

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 Financiare  

Numri 
rendor 

Specifikimet Teknike Njesia 
Konsumimi 
i perafert 
per 1 vit 

 
Cmimi/njesi 
ne Leke (pa 

TVSH )  

Kohezgjatja 
e levrimit 

pas marrjes 
se porosise 

Komente nga 
Swisscontact 

Komente nga 
furnitori 

1. Kancelari zyre 

1.1 
Organizues tavoline 
(Desk Organizer with 
accessories)  

Cope 5     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.2 
Mbajtese dokumetash 3 
kate (Desk Tray, 1*3 
Levels) 

Cope 5      

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.3 
Kapese letre - Metalike 
19mm (Paper binders 
Metal 19mm) 

Pako 90     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.4 
Kapese letre - Metalike 
25mm (Paper binders 
Metal 25mm) 

Pako 45     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.5 
Kapese letre - Metalike 
32mm (Paper binders 
Metal 32mm) 

Pako 45     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.6 
Kapese letre - Metalike 
41mm (Paper binders 
Metal 41mm) 

Pako 45     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.7 
Kapese letre - Metalike 
51mm (Paper binders 
Metal 51mm) 

Pako 45     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.8 
Kapese letre - Tel Nr. 5 - 
100 Cope/Kuti (Paper 
clips No.5 100pcs/pack) 

Pako 10     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 
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1.9 
Kapese letre - Tel Nr. 4 - 
100 Cope/Kuti (Paper 
clips No.4 100pcs/pack)  

Pako 20     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.10 
Kapese letre - Tel Nr. 3 - 
100 Cope/Kuti (Paper 
clips No.3 100pcs/pack) 

Pako 30     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.11 
Kapese letre - Tel Nr. 2 - 
100 Cope/Kuti (Paper 
clips No.2 100pcs/pack) 

Pako 30     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.12 Zarfa A3 Cope  50     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.13 Zarfa A4 Cope  100     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.14 Zarfa A5 Cope  50     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.15 Zarfa 110*230mm Cope  3000     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.16 
Kufizues dokumentesh 
per dosje (File Divider) 

Pako 10     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.17 
Dosje per dokumente; 
me mekanizem; te vogla 

Cope 25     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.18 
Dosje per dokumente; 
me mekanizem; te vogla 

Cope 50     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 
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1.19 Dosje me llastic Cope 1000     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.20 
Letra flip chart-i. 
20faqe/cope; Me vrima 

Cope 100     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.21 

Ngjites letre tub 
(perberje naturale) 
8,15,35 gm (Glue Stick 
(Liquid Non-Toxic) 8gm, 
15 gm & 35 gm) 

Pako 1     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.22 
High Lighter- ngjyra te 
ndryshme 

Cope 300     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.23 
White board marker – 
ngjyra te ndryshme 

Cope 600     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.24 
Permanent marker-
ngjyra te ndryshme 

Pcs 600     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.25 Gershere Cope 10     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.26 
Heqes kapese fletesh 
(Staple Pin Remover) 

Cope 20     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.27 

Pako letre A4 (80gr)- 5 
pako/kuti (Ream of 
sheet – A4 (80gr), 5 
reems/box) 

Kuti 500     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.28 

Grires/Asgjesues 
dokumentash – Nivel 
sigurie P4 (Paper 
Shredder, security level 
P4) 

Cope 1     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 
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1.29 
Ngjites letre rroll 19x50 
(Paper adhesive roll 
19x50) 

Cope 10     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.30 
Ngjites letre rroll 38x50 
(Paper adhesive roll 
38x50) 

Cope 10     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.31 
Ngjites letre rroll 50x50 
(Paper adhesive roll 
50x50) 

Cope 10     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.32 
Shirit ngjites 
transparent (Scotch 
tape transparent)  

Cope 20     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.33 Biadesive tape Cope 50     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.34 
Sticky notes per 
seminare 75x75mm - 
ngjyra te ndryshme 

Cope 100     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.35 
Sticky notes per 
seminare 125x75mm - 
ngjyra te ndryshme 

Cope 100     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.36 

Dosje kartoni – Ngjyra 
te ndryshme (Cartboard 
folders – different 
colors) 

Cope 200     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.37 Laps HB 2 Cope 100     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.38 
Stilolaps – Koke sferike; 
Blu 

Cope 1000     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  



 

                                      
    
                Swisscontact • Eastern Europe Office • Rr. Skenderbej • Villa 49 • Tirana, Albania • Tel/Fax: +355 (0)42 232 778  
                                                                      www.swisscontact.org/albania 

1.39 Staplers Cope 10     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.40 

Bllok shenimesh, A5 me 
spirale; ndare ne 4 
seksione (Note book A5 
with spirals, 4 sections 
divided) 

Cope 50     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.41 

Bllok shenimesh A5, me 
spirale; 80 fq (Note 
book A5 with spirals 80 
pages) 

Cope 200     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.42 

Hapes per 2 vrima; 
normale; dokumentim 
ne dosje me mekanizem 
(2-hole punch) 

Cope 5     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.43 

Qese A4 transparente 
per dokumenta; 
vendosje ne dosje me 
mekanizem (A4 Clear 
Plastic Punched Pockets 
Folders) 

Cope 2000     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.44 
Dosje A4 plastike Tipi L  
(A4 Plastic Folders L 
Type) 

Cope 50     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.45 

Dosje plastike me kapak 
te erret Nr.111; Paketim 
36 (Plastic folder with 
opaque back cover no. 
111 pack pf 36) 

Cope  50     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.46 USB sticks 8GB Cope 50     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.47 
Fshirese tabele 
bagnetike (Magnetic 
board wipe) 

Cope 20     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.48 Whitener/corrector Cope 20     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 
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1.49 

Boje printeri HP 
426fwd; Kodi 26A 
(Printer Toner HP 
426fwd. Code:26A) 

Cope 12     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.50 

Makine lidhje 
dokumentash; 20fq 
kapacitet shpimi; 
kapacitet 450 fq/lidhje 
(Binding machine, 20sht 
punch capacity, 450 
sheet comb binding 
capacity) 

Cope 1     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.51 

Spirale per makine 
lidhje dokumenti  
(Spirals for binding 
machine) 

Pako 
1 Pako per 
cdo 
permase 

    

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.52 

Faqe plastike e 
tejdukshme 0.2mm; A4. 
Mbulese dokumeti 
200micron (0.2mm A4 
Transparent Clear PVC 
Acetate Sheet Plastic 
Report Cover 
200micron) 

Cope 1     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

1.53 

Leter A4, 160 gr; ngjyra 
te ndryshme (A4 carton 
paper, 160gr, 
multicolor) 

Cope 1     

ju lutemi 
përfshini 

specifikimet e 
detajuara në 
ofertën tuaj 

  

Shënim: ju lutemi vendosni rreshta/kollona shtesë nëse është e nevojshme 
Në rast mospërputhjeje midis çmimit të njësisë dhe totalit, do të mbizotërojë çmimi i njësisë. 
 

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 


