
 
 

KËRKESË PËR OFERTË 
 

 

 

Numri i tenderit: FSDK 14003124 

Data e publikimit: 26 Gusht 2014  

Data e mbylljes: 9  Shtator  2014  

Titulli i kontratës: Furnizim  me PC 

Autoriteti Kontraktues: Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë, FSDK 

Adresa: Rr. Pashko Vasa pn, Lagja Pejton, 10000 Prishtinë, RKS  

E-mail:  procurement@fsdk.org 

 

1. PËRMBLEDHJE 

 

1.1. Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë (FSDK) është duke kërkuar ofertë për furnizim me 

PC, për nevojat e institucionit të  përcaktuara si më poshtë. 

1.2. Kompanitë duhet të ofertojnë sipas specifikimeve teknike të paraqitura në këtë dokument. 

 

2. KUSHTET E DETYRUESHME PËR PJESËMARRJE  
 

2.1. Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre siç parashihet më 

poshtë: 

 

3. KËRKESAT E PËRGJITHSHME  
 

3.1. Ofertat duhet të ofrojnë informacionin e mëposhtëm shtesë:  

 

• Duhet të ofrohet numri i ofertës.  

• Duhet të ofrohet data e ofertës.  

• Duhet të sigurohet vlefshmëria e ofertës. (Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë së paku 

30 ditë)  

• Duhet të ofrohet Numri i certifikatës së Regjistrimit të Biznesit  

• Duhet të ofrohet Certifikata e TVSH-së 

• Oferta financiare  duhet të jetë në Euro,   

• Në rast se TVSH-ja nuk është përcaktuar  , FSDK-ja do të konsiderojë se Çmimi përfshin 

TVSH-në.  



• Duhet të paraqitet garancioni për paisjet 

• Periudha e liferimit duhet të specifikohet neë ofertë  

 

4. KUSHTET DHE RREGULLAT E KUOTIMIT  
  

• Oferta duhet të dorëzohet përmes emailit: procurement@fsdk.org ose në Zyrat e FSDK-së.    

• Afati i fundit i dorezimit te ofertes eshte 09.09.2014, ora 14:00. 

• Ofertat do të vlerësohen në bazë të kërkesave të mësipërme teknike (50% në vlerë të 

përgjithshme) dhe ofertën ekonomikisht më të favorshme (50% në vlerë të 

përgjithshëm). 

 

 

KRITERET PËR VLERËSIM  

Specifikat Teknike 

Specifikat teknike (Tabela 1) (60 pikë) 

Afati i liferimit (20 pikë) 

Garancioni   (20 pikë) 

Gjithsej: 100 pikë 

   

Nevojiten së paku 60 pikë për të kaluar vlerësimin teknik. 
 

Ofertës më të lirë financiare do t’i jepen pikët maksimale (LFS) prej 100 pikë. Pikët financiare 

(PF) të Ofertuesve të tjerë do të llogariten si më poshtë: PF = 100 * LFS / F, ku F është çmimi i 

ofertës në shqyrtim.  

Ofertat do të renditen në bazë të pikave të tyre të kombinuara, pikët teknike dhe ato financiare 

(pikë të kombinuara) në bazë të formulës së mëposhtme (50% të vlerës për pikët teknike dhe 50% 

të pikëve financiare): Pikët e kombinuara për çdo tenderues = 50% * pikët teknike + 50% pikët 

financiare.  

 

5. SPECIFIKAT TEKNIKE (TABELA 1. ) 
 

Nr. Materiali Sasia Përshkrimi 

1 UPS 2 UPS 650VA 
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PC 
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Processor: Intel Core i7 CPU(3.4 GHZ) Cashe   

6MB  Grafik te integruar 

Memory:8GB(2X4GB) Technology: DD3 SDRAM Memory Data 

Integrity HardDisk:1TB,OS: Windows 8 Professional të licensuar 

Mouse: Wireless/non, wireless Keyboard: Us/European  
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MONITOR 

 
 
      2 

Design te pershtatshem ,HD 22" flat monitor with 

LED. Mundesi te levizjes posht-nalt, Rotacion: 

Djathtas /Majtas 
  


