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1. FJALORI I TERMAVE 
 

OQB → Organi Qendror Blerës; 

ABP → Agjencia e Blerjeve të Përqendruara; 

BLERJE ORENDISH DHE PAJISJESH PËR MOBILIM ZYRASH → Në këtë kategori 

përfshihen: tavolina, karrige, skrivani, poltrona, varëse rrobash, etazherë, kasaforta, dollape, 

komodina, si dhe materiale të tjera që janë në funksion të mobilimit të zyrës. 
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2. HYRJE 

 

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, në cilësinë e Organit Qendror Blerës, në zbatim të                          

Vendimit nr. 82, datë 14.02.2018 të Këshillit të Ministrave “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve 

të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të 

Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime”, i 

ndryshuar, prokuron fondet buxhetore, me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të 

vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrit, Ministrive dhe Institucioneve në varësi të tyre, për 

blerjen e mallrave dhe të shërbimeve të përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi. 

Në pikën 1.4 të këtij vendimi është përcaktuar objekti “Blerje orendish dhe pajisjesh për 

mobilim zyrash”, ku në këtë kategori do të përfshihen tavolina, karrige, skrivani, poltrona, varëse 

rrobash, etazherë, kasaforta, dollape, komodina, si dhe materiale të tjera që janë në funksion të 

mobilimit të zyrës. 
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3. OBJEKTI 
 

Objekt i këtij katalogu është përcaktimi i specifikimeve teknike për materiale të nevojshme për 

autoritetet kontraktore, për artikuj si: tavolina, karrige, skrivani, poltrona, varëse rrobash, 

etazherë, kasaforta, dollape, komodina, si dhe materiale të tjera që janë në funksion të mobilimit 

të zyrës. 
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4. ARTIKUJT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE 
 

 

 

 

 

2. RAFTE METALIKE 

Përmasat (gjerësi x thellësi x 

lartësi): 

100 x 60 x 250 cm 

Karakteristikat kryesore të 

produktit: 

Skeleritë metalike të jenë prodhime cilësore dhe solide me 

material hekuri “L”. 

Materiali “L”, të jenë prej hekuri cilësi e parë, me spesor 

jo më të vogël se 4 mm dhe gjerësi 40 mm. Këmbët të jenë 

të jenë 12 cm nga toka, ndarëset (sergjenet) të jene çdo 50 

cm të salduara në mënyrë që të mbajnë pesha të mëdha. 

Shtresat e sergjenet të jenë prej llamarine me trashësi jo 

më pak se 1.2 mm e cilësi e parë, e punuar me forma që të 

mbajë peshën e shpërndarë në mënyrë uniforme në të 

gjithë sergjenin, jo më pak se 120 kg. Sergjenet të jenë me 

përmasa 100 x 50 cm x 60 cm thellësi. Raftet të realizohen 

sipas përmasave të kërkuara, dhe te kenë vrima të hapura 

ne gjithë lartësinë e trupit të këmbeve për te krijuar 

mundësitë që te lidhen me njëri – tjetrin me vida dhe 

bulona. 

1. RAFT METALIK PËR DOSJE (ARSHIVË) 

Përmasat (gjerësi x thellësi x 

lartësi): 

90 x 40 x 200 cm 

Karakteristikat kryesore të 

produktit: 

Raftet kërkohen të jenë prej materiali metalik, me 

strukturë të qëndrueshme për mbajtje sasiore 

dokumentesh. Të jetë i ndarë me 4 sergjenë. Krahët 

mbajtës të jenë me vrima për vendosje raftesh horizontalë 

në nivele të ndryshme dhe me mbështetëse gome në pjesën 

fundore.  

Elementë të tjerë shtesë: Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. 

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do 

të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. 

Njësia e produktit: Copë 
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Elementë të tjerë shtesë: Ngjyra e rafteve sipas kërkesave të autoritetit kontraktor, 

lyerja fillimisht me bojë kundra ndryshkjes dhe më pas dy 

duar me bojë smalto. Të paketohen që të mos dëmtohen 

gjatë transportit.  

Njësia e produktit: Copë 

 

 

 

 

 

3. RAFT PËR DOSJE (ETAZHER) 

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 45 x 190 cm 

Karakteristikat kryesore të produktit: Skeleti dhe Sergjenet do jenë prej materiali 

melamine me trashësi 16 deri 18 mm. Kapakët janë 

me material MDF të plastifikuar me PVC me 

spesor jo më pak se 16 deri 18 mm. Xokula do të 

jetë 8 cm e lartë dhe prej të njejtit material. Bordet 

anësore të skeletit, sergjeneve dhe kapakëve të jenë 

të rrethuara me material plastik PVC. Poshtë 

fiankeve do ketë tapa fundore kundër gërvishtjes. 

Në pjesën e poshtme deri në lartësinë 72 cm, do të 

ketë dy kapakë prej materiali melaminë, me 

trashësi jo më të vogël se 18 mm që mbyllen me 

çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i 

ndarë në dy pjesë me anë të një sergjeni me lartësi 

të regjistrueshme. Pjesa e sipërme është e mbyllur 

me kapakë xhami (që mund të jenë me ose pa 

kornizë druri ose metali). Hapësira brenda 

kapakëve të xhamit do ndahet në tre hapësira me 

anë të sergjeneve që janë të regjistrueshëm sipas 

nevojës. Dorezat dhe aksesorët e përdorur të jenë 

cilësorë mundësisht prej metali te kromuar. 

Elementë të tjerë shtesë: Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të 

paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit 

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i 

tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. 

Standardi  ku bazohet:  Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 

16209:2011ose ekuivalentit të tij. 

Njësia e produktit: Copë 
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4. RAFT ME ÇELSA 

Përmasat (gjerësi x thellësi x 

lartësi): 

100 x 23 x 140 cm 

Karakteristikat kryesore të 

produktit: 

Rafti do të realizohet me MDF, ku në pjesën e jashtme ajo 

do të jetë të veshur me rimeso anigre si tavolinat e zyrës 

përkatëse dhe do të jenë të lyera me ngjyrë natyrale. MDF 

që do të përdoret do të ketë spesor 16 deri 18 mm, me 

rimeso anigre dhe kjo do të jetë e lyer ngjyrë natyrale. 

Duhet te kihet kujdes ne montimin e pjesëve përbërëse, 

pasi nuk duhet të jenë në dukje vidat e bashkimit. Pjesa e 

shpinës se dollapit do të jetë me MDF 16 deri 18 mm (për 

arsye të vendosjes së grepave). Duhet të jetë i ndarë në 

katër pjesë të barabarta, i pajisur me etiketa dhe grepa për 

vendosjen e çelësave, të mbyllet me çelës si dhe të ketë 

kapëse për tu varur në mur.  

Kanatat prej xhami  

Pajisjet e raftit janë të pajisura me dyer xhami me korniza 

inoksi 20 x 20 mm. Xhami do jetë transparent, i temperuar 

me trashësi 4 mm.  

 

Elementë të tjerë shtesë: Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të 

paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit Ngjyrat 

janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet 

në kushtet e lidhjes së kontratës. 

Standardi  ku bazohet:  Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 

16209:2011ose ekuivalentit të tij. 

 

Njësia e produktit: Copë 
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7.Televizor Smart TV LED me marrws frekuence dixhitale te inkorporuar 43'' 

8.Kufje  Lloji I kordonit -I dyanshwm; kontrolli I volumit : - Po, Lloji I fishes : Jack, gjatesia e kordonit 

(m)- 1.2 m, ngjyra e zeze 

9.Fshese profesionale me korent lares tapicerie + fshese profesionale uje-pluhura. Larese tapicerie me 

vellime te ndryshme dhe force sprucimi te ndryshme. E shume aneshme, Mund te perdoret dhe si 

larese tapicerie dhe si fshese normale korrenti. Tipi I punes Tapiceri-Uje-Pluhura, VAkumi (mm/ss-)- 

2600, Vellimi i kazanit( litra)-40, lloji i kazanit te fshese- INOX, mumri i motorave- 1, Fuqia titale (W)- 

1400, Fuqia e sprucimit(var)- 3, Rezervuari i ujit (litra)- 10, Gjatesia e kabllit (m)- 10, pesha (kg)- 21, 

zorra e thithjes(m)- 2.4, Filter qeleshe- po, permasat (mm) - min 560-500-935 

 

5. KOMODINË ZYRE 

Përmasat (gjerësi x thellësi x 

lartësi): 

45 x 60 x 65 cm 

Karakteristikat kryesore të 

produktit: 
Materiali i përdorur do jetë melamine me trashësi 1.6 deri 

1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër 

gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve 

përbërës të jenë të veshur me material plastik PVC. 

Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë 

cilësorë. 

Elementë të tjerë shtesë: Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të 

paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat 

janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet 

në kushtet e lidhjes së kontratës. 

Standardi  ku bazohet:  Të plotësojë kërkesat e standardit DS CEN/TS 

16209:2011ose ekuivalentit të tij. 

Njësia e produktit: Copë 


