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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

B A N K A   E  S H Q I P Ë R I S Ë 
KËSHILLI   MBIKËQYRËS 

 
RREGULLORE 

 
MBI  

PROCEDURAT E SHITJES SË 
MALLRAVE ME ANKAND NË BANKËN E SHQIPËRISË 

 
Neni 1 

 
Baza ligjore dhe qëllimi 

 
1.1 Kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 �Për Bankën e Shqipërisë�, neni 43, gërma (g), si dhe të akteve 
nënligjore të miratuara në Bankën e Shqipërisë, në fushën e nxjerrjes jashtë 
përdorimit të aktiveve të qëndrueshme. 
 
1.2 Kjo rregullore ka për qëllim përcaktimin e procedurave të shitjes së mallrave 
të nxjerra jashtë përdorimit në Bankën e Shqipërisë, me synim realizimin e të 
ardhurave në favor të  Bankës së Shqipërisë.  
 

Neni 2 
 

Përcaktime 
 
Sa herë që përdoren në këtë rregullore, termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim: 
 
�Ankand�, nënkupton procedurat e shitjes së mallrave në Bankën e Shqipërisë, 
sipas kësaj rregulloreje.  
 
�Mallra të Bankës së Shqipërisë�, kuptohen ato mallra (sende të luajtshme) 
që me miratim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë janë nxjerrë jashtë 
përdorimit dhe janë destinuar për t'u shitur me procedurë ankandi. 
 
 �Konkurrues�, kuptohen individët, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të 
huaj të cilët i përgjigjen njoftimit të bërë nga Banka e Shqipërisë për të marrë 
pjesë në ankand. 
 



 3

�Komisioni�, kuptohet �Komisioni i Shitjes me Ankand� i krijuar në bazë të 
kësaj rregulloreje. 
 

Neni 3 
 

Rastet e përdorimit të procedurës së ankandit 
 
Do të përdoret procedurë ankandi për të gjithë mallrat të cilët me vendim të 
Këshillit Mbikëqyrës janë nxjerrë jashtë përdorimi dhe janë destinuar për t�u 
shitur me ankand. 
 
 

Neni 4 
 

Departamenti përgjegjës 
 
Për efekt të kësaj rregulloreje, Departamenti i Administrimit në Bankën e 
Shqipërisë, ngarkohet të : 
 
• përgatisë dokumentacionin përkatës për fillimin e procedurës së ankandit; 
• bashkëpunojë me Komisionin e Shitjes me Ankand; 
• ekzekutojë vendimet e Komisionit të Shitjes me Ankand. 
 

Neni 5 
 

Komisioni i Shitjes me Ankand 
 
5.1 Për realizimin e procedurës së shitjes së mallrave me ankand ngrihet 
Komisioni, i cili miratohet me shkrim nga Drejtori i Departamentit të 
Administrimit. Ky Komision përbëhet nga tre persona: Kryetari i Komisionit (që si 
i tillë është Kryetari i Komisionit të Prokurimit),  Përgjegjësi i Sektorit të Financës  
si dhe një specialist i caktuar sipas objektit përkatës të shitjes me ankand. 
 
5.2 Komisioni ka këto të drejta dhe detyrime: 
 
• përcakton dhe vendos mbi dokumentet e ankandit që do t'u shpërndahen 

konkurruesve, mbi çmimin e shpërndarjes së tyre, mbi kriteret e vlerësimit 
paraprak që lidhen me plotësimin e dokumentacionit dhe mbi respektimin e 
kushteve të parashikuara në dokumentacionin e ankandit dhe vlerësimin 
ekonomik të ofertave të konkurruesve; 

• merr pjesë dhe ka autoritet në hapjen, në shqyrtimin dhe në vlerësimin e 
ofertave të dorëzuara nga konkurruesit; 

• gjykon mbi korrektësinë e të gjithë dokumentacionit të sjellë nga konkurruesi. 
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• paraqet pranë Drejtorit të Departamentit të Administrimit një relacion 
përmbledhës për procedurën e përfunduar si dhe argumentimin për 
përzgjedhjen e ofertës (konkurruesit) fituese, të firmosur nga anëtarët e tij 
(në formën e një vendimi). 

 
Çdo anëtar ka të  drejtën e një vote. Në rast barazimi (kur një anëtar abstenon) 
vota e kryetarit është pëcaktuese. Në rast se mungon qoftë dhe një nga anëtarët 
e Komisionit, mbledhja shtyhet për një kohë të dytë, të përcaktuar nga Komisioni 
dhe të miratuar nga Drejtori i Departamentit të Administrimit. 
 
5.3 Komisioni asistohet në punën e tij nga Sektori i Prokurimit të Bankës së 
Shqipërisë. 
` 
Sektori i Prokurimit, për efekt të kësaj rregulloreje, ka këto detyra: 
 
• asiston përgatitjen e dokumentacionit për Ankand; 
• bën shpalljen e njoftimit për Ankand; 
• sqaron konkurruesit për çdo paqartësi që mund të kenë gjatë hartimit të 

ofertave në lidhje me dokumentacionin e ankandit të marrë nga Banka e 
Shqipërisë; 

• mban të gjitha praktikat dokumentare në lidhje me zhvillimin e ankandit, 
përfshirë librin e procesverbaleve të punës së Komisionit dhe kërkon  
firmosjen e tyre nga anëtarët e Komisionit. E gjithë dosja me dokumente 
origjinale, pas përfundimit të një procedurë ankandi, depozitohet në Arshivën 
e Bankës së Shqipërisë. Po këtu, në çdo fund viti, depozitohet edhe libri i 
procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit, për vitin përkatës. 

 
Neni 6 

 
Format e komunikimit 

 
Komunikimi ndërmjet konkurruesve dhe Komisionit bëhet me shkrim. Komisioni 
mund të vendosë që të realizojë takime për sqarimin e konkurruesve lidhur me 
formulimin e ofertave apo për prezantimin fizik të objektit të shitjes. Përmbajtja e 
këtyre takimeve duhet të pasqyrohet në librin e procesverbaleve. 
 
Njoftimi për zhvillimin e ankandit nga Banka e Shqipërisë realizohet nëpërmjet 
afishimit të lajmërimit në ambientet e përcaktuara në Bankën e Shqipërisë, në e-
mail, në website-n e Bankës së Shqipërisë dhe publikimin e ketij njoftimi në të 
paktën dy gazeta me tirazh më të madh, në tre numra të njëpasnjëshëm të tyre, 
dhe/ose nëpërmjet masmedias elektronike. 
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Neni 7 
 

Procedura e zhvillimit të Ankandit 
 
Kjo procedurë fillon pas lëshimit të Urdhërit (të prokolluar) nga Drejtori i 
Departamentit të Administrimit për zhvillimin e ankandit ku shënohen, anëtarët e 
Komisionit, objekti i shitjes me ankand, sasia dhe çmimi minimal i shitjes (në rast 
se parashikohet një i tillë). 
 
Komisioni përgatit njoftimin dhe e shpall atë, siç parashikohet në këtë rregullore. 
Njoftimi përmban adresën e shitësit (Bankës së Shqipërisë), objektin e shitjes, ku 
dhe si do të sigurohen dokumentacioni lidhur me ankandin, afatin e fundit të 
paraqitjes së ofertës, vendin, datën dhe orën e hapjes së zarfave të ofertave, si 
dhe pjesëmarrjen në hapjen e tyre. 
 
Konkurruesve u mundësohet njohja vetë fizikisht me mallin objekt i shitjes me 
ankand. 
 
Komisioni përgatit dokumentacionin e ankandit në përputhje me Anekset, pjesë 
përbërëse e kësaj rregulloreje. 
 
Afati i fundit i pranimit të ofertave nuk duhet të jetë më pak se 15 ditë pune nga 
data e fundit e publikimit të njoftimit. Afati vendoset nga Komisioni për çdo rast 
konkret. 
 
Oferta duhet të paraqitet me një zarf, i cili duhet të jetë i mbyllur. Në anën e 
përparme të tij duhet të shkruhet adresa : Banka e Shqipërisë, Komisioni i Shitjes 
me Ankand dhe brenda tij të ketë formularin e ofertës së ankandit, sigurimin e 
ofertës si dhe ndonjë dokument tjetër të kërkuar sipas rastit në dokumentacionin 
e ankandit. Të gjitha dokumentet duhet të jenë  të nënshkruara nga konkurruesit 
(për firmat konkurruese të nënshkruara dhe të vulosura nga titullari përkatës). 
Nëse nuk plotësohen kërkesat e mësipërme, oferta nuk merret në konsideratë. 
Konkurruesi ka të drejtë të kërkojë sqarime me shkrim për formën dhe 
përmbajtjen e ofertës që do të paraqesë, si dhe të dokumenteve të tjera që i 
kërkohen, deri në 5 ditë pune para afatit të fundit të pranimit të ofertave dhe 
Komisioni është i detyruar t�i kthejë përgjigje brenda 3 ditëve punë nga marrja e 
kërkesës. 
 
Ofertat (zarfet) që mbërrijnë më vonë se afati i caktuar, regjistrohen dhe i 
kthehen menjëherë e të pahapura konkurruesve. 
 
Ankandi (hapja e zarfeve nga Komisioni) hapet në ditën, në orën dhe në vendin e 
caktuar. 
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Në seancën e hapjes së zarfave, përveç komisionit, mund të marrin pjesë edhe 
përfaqësues të konkurruesve. 
 
Shqyrtimi i ofertave bëhet në dy faza: 
 
a) Faza e parë është shqyrtimi paraprak dhe ka të bëjë me shqyrtimin ne vend 

në prani të konkurruesve, të dokumenteve, formës së paraqitjes së tyre etj.. 
Kur këto nuk janë në përputhje me rregullat dhe kriteret e përcaktuara në 
ftesën e ankandit, oferta përjashtohet nga konkurrimi i mëtejshëm. 
Konkurruesve të kualifikuar si më sipër u lexohet me zë të lartë oferta. 

b) Faza e dytë është ajo e shqyrtimit ekonomik ku analizohen çmimet, sasitë, 
verifikohen vleftat etj., në përputhje me kriteret e vlerësimit ekonomik. 
Përparësi në vlerësim do të kenë ofertat duke filluar me çmime më të larta 
dhe deri në ato të barabarta me çmimin minimal të shitjes.  

 
Komisioni, në bazë të kritereve të përcaktuara, brenda dy ditëve pune nga data e 
hapjes së ankandit, klasifikon ofertat dhe vendos për ofertën me leverdisshmëri 
më të madhe ekonomike. Ky vendim nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e 
Komisionit. Nëse gjatë vlerësimit rezulton se disa konkurrues kanë ofruar çmim 
dhe sasi të njëjtë me atë të një oferte fituese, me short do të vendoset fituesi i 
ofertës më të mirë. Shorti do të organizohet në prani të konkurruesve ose të 
përfaqësuesve të autorizuar të tyre, duke vendosur emrat e konkurruesve në një 
kuti dhe Komisioni pas tërheqjes së tyre bën klasifikimin e konkurruesve. 
 

Neni 8 
 

Shpallja dhe  njoftimi i fituesit nënshkrimi eventual i kontratës 
 
Kryetari i Komisionit, dërgon vendimin për mendim e miratim tek Drejtori i 
Departamentit të Administrimit. Pas këtij momenti, Drejtori i Departamentit të 
Administrimit shpall ofertën fituese brenda 2 ditëve pune nga marrja e vendimit 
të Komisionit dhe njofton konkurruesin fitues për lidhjen e kontratës me shkrim 
ose për pagimin e çmimit të shitjes kundrejt faturës (pa kontratë me shkrim) 
brnda afatit të vlefshmërisë së ofertës. Në rast se konkurruesi që ka fituar nuk 
pranon dhe tërhiqet, kjo dokumentohet, dhe shpallet fituese oferta pasardhese 
ne klasifikim. 
 
Në rast se Drejtori i Departamentit të Administrimit gjykon se me fituesin do të 
lidhet kontratë me shkrim, kjo kontratë nënshkruhet nga vetë ai. 
 

Neni 9 
 

Sigurimi i ofertës 
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Në dokumentet e ankandit, sipas gjykimit të Komisionit, mund të përfshihet një 
kusht, sipas të cilit, ofertat duhet të shoqërohen me një sigurim në fomën e një 
garancie bankare ose të një garancie të dhënë nga shoqëritë e sigurimit, sipas 
formularit të sigurimit të ofertës, pjesë e dokumenteve të ankandit. Kjo shumë, e 
shprehur në vlerë absolute, nuk duhet të jetë më e madhe se 1/2 e çmimit 
minimal të shitjes të përcaktuar në dokumentet e Ankandit.  
 
Sigurimi i ofertës është i detyrueshëm në rastin kur vlera minimale e çmimit 
minimal të shitjes është mbi 20.000 lekë. Në rastin kur nuk është përcaktuar 
çmim minimal shitjeje, nuk do të kërkohet sigurim oferte. 
 
Sigurimi i ofertës konfiskohet nga Banka e Shqipërisë, në rast se një konkurrues 
tërheq ofertën e tij brenda periudhës së vlefshmërisë së ofertës ose në rastin e 
një konkurruesi fitues i cili heq dorë nga lidhja e kontratës ose nga pagimi i 
çmimit të shitjes. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë do të konfiskojë sigurimin e 
ofertës nëse në rast gabimi arithmetik, një pjesëmarrës nuk pranon të korrigjojë 
ofertën e tij. 
 
Sigurimi i ofertës për konkurruesit çlirohet pas shpalljes së fituesit, ndërsa 
sigurimi i ofertës për fituesin çlirohet pas pagimit të çmimit të shitjes. 
 
Punonjësit e Bankës së Shqipërisë, në rastet kur kërkohet paraqitja e sigurimit të 
ofertës, mund të paraqesin të nënshkruar një deklaratë personale, sipas 
formularit përkatës pjesë e dokumenteve të ankandit. 
 

Neni 10 
 

Anulimi i procedurës së ankandit dhe përsëritja e tij 
 
Ankandi përsëritet kur: 
 
a) asnjë ofertë nuk kënaq kushtet ekonomike të ofruara (të gjitha ofertat janë 

nën çmimin minimal të kërkuar të shitjes); 
b) të gjitha ofertat përmbajnë parregullsi thelbësore që e pengojnë shqyrtimin 

normal të tyre; 
c) të gjitha ofertat skualifikohen në fazën e parë; 
d) në afatin e caktuar nuk paraqitet asnjë ofertë. 
 
Në rastin e parashikuar në pikën (a) të këtij neni, Komisioni vendos për 
përsëritjen e ankandit duke respektuar afatin 15-ditor. Nëse dhe në afatin e ri 
Komisioni ndodhet përpara të njëjtit rast, atëherë procedura e ankandit anullohet 
dhe fillon një procedurë e re ankandi, duke ulur me ½ çmimin minimal të 
kërkuar të shitjes. 
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Në rastet e parashikuara në pikat (b) ose (c) të këtij neni, Komisioni vendos për 
përsëritjen e ankandit duke respektuar afatin 15-ditor. Nëse edhe në afatin e ri 
Komisioni ndodhet përpara të njejtit rast, ai i relaton Drejtorit të Departamentit 
të Administrimit, i cili vendos për hapat e mëtejshëm. 
 
Në rastin e parashikuar në pikën (d) të këtij neni, komisioni vendos për një afat 
të ri të fundit për pranimin të ofertave deri në jo më pak se 10 ditë pune nga 
data e fundit e publikimit të këtij njoftimi. Nëse dhe në afatin e ri nuk paraqitet 
ndonjë ofertë Komisioni i relaton Drejtorit të Departamentit të Administrimit, i cili 
vendos për hapat e mëtejshme. 
 

Neni 11 
 

Të fundit 
 
Anekset bashkëngjitur janë pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje. 
 

Neni 12 
 

Hyrja në fuqi 
 
Kjo rregullore u miratua me vendimin nr.33, date 23.04.2003 të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë dhe hyn në fuqi 15 ditë pas botimit të saj 
në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. 
  
 
 

Shkëlqim CANI 
 
 

K R Y E T A R 
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ANEKSI NR.1 
 

DOKUMENTAT STANDARTE PER PROCEDURAT E ANKANDEVE NE 
BANKEN E SHQIPERISE 

 
 
 
Përmbajtja : 
 
 
⇒  Ftesa për ankand  
⇒  Kriteret dhe kushtet e përgjithshme për konkurruesit në ankand   
⇒  Përshkrimi i Objektit konkret të shitjes me ankand. 
⇒  Formulari i ofertës për ankand: 

• për konkurruesit individë 
• për konkurruesit person fizik / juridik 

⇒  Formulari i sigurimit te ofertës: 
• lëshuar nga bankat 
• lëshuar nga shoqëri sigurimi 
• deklaratë personale në ankandin e mbyllur 
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Komisioni i Shitjes me Ankand     
 

Tiranë, më ___/___/200_ 
 
 

FTESË PËR ANKAND 
 

        
Banka e  Shqipërisë fton individët, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të 
huaj për të marrë pjesë në Ankand për shitjen e ________________________ 
(lloji, sasia e mallit dhe disa të dhëna të përgjithshme mbi malliin në shitje). 
 
Të interesuarit mund të tërheqin Dokumentat e Ankandit pranë Sektorit të 
Prokurimit në Departamentin e Administrimit të Bankës së Shqipërisë, me adresë 
: �Banka e Shqipërisë (Departamenti i Administrimit), Sheshi SKENDERBEJ Nr.1 
Tiranë�, Tel. 355 42 22230(185), Fax 355 42 235 58, kundrejt një pagese prej 
_______ lekë.  
 
Hapja e dokumentacionit do të bëhet në datë ___/___/200_, ora____ në 
adresën e mësipërme. Dërgimi i ofertës mund të bëhet duke dërguar zarfin më 
postë, ose edhe me paraqitjen e vetë konkurruesve ose përfaqsuësvë te tyre të 
autorizuar në adresën e mësipërme. 
 
Mënyra e dorëzimit të dokumentave dhe vlerësimit të tyre do të bëhet sipas 
përcaktimeve të bëra në kriteret dhe kushtet e përgjithshme për konkurruesit në 
ankand, pjesë e këtyre dokumentave ankandi. 
 
      

Për Bankën e Shqipërisë 
 
 

Kryetari i Komisionit të Shitjes me Ankand 
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KRITERET DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME  PËR KONKURRUESIT NË 

ANKAND 
 
Banka e Shqipërisë Ju fton për të konkurruar në ankandin për shitjen 
________________________ (lloji, sasia e mallit) sipas  përcaktimit  në  Ftesën 
për Ankand dhe në Përshkrimin e Objektit konkret të shitjes me ankand, pjesë 
përbërës e këtyre dokumentave të ankandit)  
1. Pronësia e mallit : Në pronësi të Bankës së  Shqipërisë. 
2. Gjuha e ofertës dhe çmimi i shitjes : Gjuha e ofertës do të jetë gjuha 
shqipe dhe çmimi i shitjes së mallit nga konkurruesi duhet të jepet në lek1 
3. Çmimi minimal i shitjes së mallit: Çmimi minimal i shitjes së mallit është 
_________ lek.2 
4. Shpjegimi i dokumentave dhe njohja fizike e mallit objekt i shitjes : 
Çdo konkurrues ka të drejtë të kërkojë sqarime me shkrim për formen dhe 
përmbajtjen e ofertës që do të paraqesë, si dhe të dokumenteve të tjera që i 
kërkohen, deri në 5 ditë pune para afatit të fundit të pranimit të ofertave dhe 
Komisioni është i detyruar t�i kthejë përgjigje brenda 3 ditëve pune nga marrja e 
kërkesës. 
Konkurruesve u jepet mundësia që më datë ___/___/200_, nga ora ____ deri në 
orën ______ të shohin vetë fizikisht mallin objekt i shitjes me ankand. 
5. Shtesa dhe ndryshime në dokumentat e ankandit : Banka e Shqipërisë 
mund të bëjë ndryshime në dokumentat e ankandit përpara datës së caktuar për 
hapjen e tij. Këto ndryshime i njoftohen me shkrim të gjithë konkurruesve. Në 
rast se gjykohet e arsyeshme, Komisioni mund të shtyjë afatin e hapjes së 
ankandit brënda një kohë që ky Komision e gjykon të mjaftueshme për 
përgatitjen e saktë të ofertave  
6. Vlefshmëria e ofertës: është minimumi _____ ditë. 
7. Sigurimi i ofertës3: Çdo konkurrues duhet të paraqesë sigurimin e ofertës 
në shumën prej _____________. Mosparaqitja e dokumentit të sigurimit të 
ofertës apo paraqitja jo sipas përcaktimit të bërë në formularin e sigurimit të 
ofertës, pjesë e këtyre dokumentave të ankandit përbën kusht skualifikues. 
Sigurimi i ofertës konfiskohet nga Banka e Shqipërisë, në rast se një konkurrues 
terheq ofertën e tij brënda periudhës së vlefshmërisë së ofertës ose në rastin e 
një konkurruesi fitues i cili heq dorë nga lidhja e kontratës ose nga pagimi i 
cmimit te shitjes. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë do të konfiskojë sigurimin e 
ofertës, nëse në rast gabimi aritmetik, një pjesëmarrës nuk pranon të korigjojë 
ofertën e tij. 
Sigurimi i ofertës për konkurruesit çlirohet pas shpalljes së fituesit, ndërsa 
sigurimi i ofertës për fituesin çlirohet pagimit te cmimit te shitjes. 
 
                                                           
1 Per rastet e konkurruesve te huaj ky cmim mund te jepet ne nje monedhe tjeter (dollare ose euro) e konvertuar me 
kursin mesatar te Bankes se Shqiperise per diten e zhvillimit te ankandit.Gjuha do te jetë gjuha angleze. 
2 Ne rast se eshte percaktuar nje cmim i tille ne urdherin perkates per zhvillimin e enkandit.  
3 Per rastin e punonjesve te Bankes se Shqiperise i behet referim deklarates qe duhet te paraqitet nga punonjesi 
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8. Procedura e hapjes së ankandit dhe vlerësimit të ofertave : Ankandi 
(hapja e zarfeve nga komisioni) hapet në ditën, orën dhe vendin e caktuar. 
Ofertat (zarfet) qe mbërrijnë më vonë se afati i caktuar, regjistrohen dhe i 
kthehen menjëherë e të pahapura konkurruesve. 
 
Konkurruesit në ankand mund të paraqesë vetëm një ofertë sipas objektit të 
shitjes dhe përcaktimeve në dokumentat e ankandit. Oferta duhet të paraqitet 
me një zarf, i cili duhet të jetë i mbyllur. Në anën e përparme të tij duhet të 
shkruhet adresa : Banka e Shqipërisë, Departamenti i Administrimit, Komisioni i 
Shitjes me Ankand dhe brenda tij të ketë formularin e ofertës së ankandit si dhe 
dokumentat e kërkuar për fazën e vlerësimit paraprak, në dokumentacionin e 
ankandit. Formulari i ofertës për ankand, pjesë e dokumentave të ankandit, 
duhet të jetë i nënshkruar nga konkurruesit (për firmat konkurruese, të 
nënshkruara dhe të vulosura nga titullari përkatës). Nëse nuk plotësohen kriteret 
dhe kërkesat e mësipërme, oferta skualifikohet dhe nuk merret në konsideratë. 
Në seancën e hapjes së zarfave, përveç komisionit, mund të marrin pjesë edhe 
përfaqsues të konkurruesve. 
 
Shqyrtimi i ofertave bëhet në dy faza: 
 
• Faza e parë është shqyrtimi paraprak dhe ka të bëjë me shqyrtimin, ne vend 

ne prani te konkurruesve të dokumenteve, formës së paraqitjes së tyre, etj. 
Kur këto nuk janë në përputhje me rregullat dhe kriteret e përcaktuara në 
këto dokumenta ankandi, oferta përjashtohet nga konkurrimi i mëtejshëm. 

• Faza e dytë është ajo e shqyrtimit ekonomik ku analizohen çmimet, sasitë, 
verifikohen vleftat etj., në përputhje me kriteret e vlerësimit ekonomik. 
Përparësi në vlerësim do të kenë ofertat duke filluar me çmime më të larta 
dhe deri në ato të barabarta me çmimin minimal të shitjes. Të gjithë 
konkurruesve të kualifikuar në fazën e parë u lexohet dhe deklarohet emri 
dhe vlera e çdo oferte të dhënë. 

 
Proçes-verbali i seancës të hapjes së zarfave hartohet nga Komisioni dhe një 
kopje e tij mund t�u vihet në dispozicion pjesmarrësve në ankand. 
 
Nuk do të lejohet asnjë ndryshim në përmbajtjen e ofertës, me përjashtim të 
korrigjimit të gabimeve aritmetike, për të cilat njoftohen menjëherë  
konkurruesit. 
Banka e Shqipërisë me pranimin e konkurruesit do të korrigjojë shumën totale të 
ofertës, e cila do të jetë e detyrueshme për ofertuesin. Mospranimi i korrigjimit 
është kusht skualifikues. Nëse gjatë vlerësimit rezulton se disa konkurrues kanë 
ofruar çmim dhe sasi të njëjtë me ate të një oferte fituese me short do të 
vendoset fituesi i ofertës më të mirë. Shorti do të organizohet në prani të 
konkurruesve opse përfaqsuesve të autorizuar të tyre, duke vendosur emrat e 
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konkurruesve në një kuti dhe komisioni pas tërheqjes së tyre bën klasifikimin e 
konkurruesve. 
 
Fituesi i ankandit do të njoftohet me shkrim brenda afatit të vlefshmërisë së 
ofertës te lidhe kontraten ose te paguaje cmimin e shitjes. Në rast se fituesi 
refuzon ose nuk paraqitet brenda afatit të caktuar për lidhjen e kontratës, ose 
nuk paguan cmimin e shitjes kjo dokumentohet dhe ai do të zëvendësohet me 
konkurruesin oferta e të cilit është klasifikuar në renditje pas tij. 
 
9. Dokumentat që konkurruesit në ankand duhet të paraqesin për fazën 
e vlerësimit paraprak.4 
 
- Formulari i sigurimit të ofertës për ankand (origjinal) 
- Vendimin e Gjykatës për fitimin e personalitetit juridik (për personat fizik ose 

juridik) (kopje e noteruar) 
- Çertifikatën e regjistrimit në organin tatimor (për personat fizik ose juridik) 

(kopje e noteruar) 
- Dokumentin identifikues për konkurruesit individë 

(letërnjoftim/pasaportë/dëshmi aftësie për drejtimin e automjetetit (kopje e 
noteruar e tyre) ose çertifikatë origjinale me fotografi). 

 
Mosparaqitja e ndonjërit prej dokumenteve të mësipërme është kusht 
skualifikues. 
 
10. Kriteri i vlerësimit ekonomik5 
 
Do të shpallet fituese oferta që ka çmimin më të lartë dhe që vlera e së cilës 
është më e madhe ose e barabartë me çmimin minimal të shitjes. Oferta me 
çmime (vlerë) më të vogël se çmimi minimal i shitjes s�kualifikohen. 
 
11. Mënyra e pagesës: Pagesa për mallin e shitur do të bëhet në lekë6 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Për rastet kur konkurojne dhe punonjes te Bankes se Shqiperise kerkohet vetem sigurimi i ofertes (deklarata) ndersa 
dokumentet e tjera nuk kerkohen. 
5 Sipas rastit konkret të objektit të ankandit, Komisioni mund të vendosë që të vlerësojë ofertën të ndarë sipas artikujve 
të nxjerrë për shitje. 
6 Mënyra, kushtet e pagesës, afatet dhe penalitetet për vonesën e pagesës vendosen sipas gjykimit të komisionit dhe 
sipas objektit konkret të shitjes. 
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FORMULARI I OFERTËS PËR ANKAND 
(për konkurruesit individë)7 

 
       _________, më ___/___/200_ 
 
 
Unë    ______ banues në_________________________________  
 (emër, mbiemër)    (adresa e plotë) 
 
pasi u njoha me dokumentat e ankandit që organizohet nga Banka e Shqipërisë  
 
për shitjen e (lloji i mallit), duke pranuar plotësisht kushtet dhe kriteret e  
 
përcaktuara në dokumentat e këtij ankandi, ju paraqes ofertën time si më poshtë 
vijon: 
 
Çmimi _____________________________ për secilin mall (artikull) 

(në numër dhe fjalë)  
 
për sasinë e mallit  (artikujve) ________________________________________ 

(në numër e fjalë)  
 
dhe vleftën totale ____________________________________ 

(në numër e fjalë). 
 
Vlefshmëria e kësaj ofertë është __________________________ ditë. 
      (në numër e fjalë) 
 
 
           KONKURRUESI 
 
      ___________________________ 
       (emër, mbiemër, nënshkrimi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Per rastet kur konkurojne dhe punonjes te Bankes se Shqiperise, shtohet përcaktimi �punonjës i Bankës së Shqipërisë�. 
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FORMULARI I OFERTËS PËR ANKAND 
(për konkurruesit person fizik ose juridik) 

 
 

       _________, më ___/___/200_ 
 
 
 
   ______ me seli në_________________________________  
(emrtimi i pesonit fizik ose juridik)    (adresa e plotë) 
 
pasi u njoh me dokumentat e ankandit që organizohet nga Banka e Shqipërisë  
 
për shitjen e (lloji i mallit), duke pranuar plotësisht kushtet dhe kriteret e  
 
përcaktuara në dokumentat e këtij ankandi, ju paraqet ofertën e saj si më poshtë 
vijon: 
 
Çmimi _____________________________ për secilin mall (artikull) 

(në numër dhe fjalë)  
 
për sasinë e mallit  (artikujve) ________________________________________ 

(në numër e fjalë)  
 
dhe vleftën totale ____________________________________ 

(në numër e fjalë). 
 
Vlefshmëria e kësaj oferte është __________________________ ditë. 
      (në numër e fjalë) 
 
 
       KONKURRUESI 
 
      _________________________ 
      (emrtimi i pesonit fizik ose juridik, 
      emri, mbiemri i titullarit, nënshkrimi, vula) 
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ÇERTIFIKATË GARANCIE PËR SIGURIM OFERTE 
(lëshuar nga shoqëri sigurimi) 

 
 
Nr.ref_______       Data __________ 
 
 
Kjo çertifikatë dëshmon se shoqëria e sigurimeve ________________________, 
me adresë _________________________ është garantuese e 
___________________ në shumën prej _______________________ lekë 
(emri i konkuruesit)      (në numër dhe fjalë) 
 
si kusht për sigurimin e ofertës së paraqitur në ankandin për shitjen e 
___________________________ organizuar nga Banka e Shqipërisë 
(lloji dhe sasia e mallit) 
 
Shoqëria e sigurimeve __________________ merr përsipër të kalojë në llogarinë 
e Bankës së Shqipërisë shumën e mësipërme në rast se  
 
 1. Konkurruesi në ankand tërheq ofertën pa mbaruar afati i vlefshmërisë 
së ofertës. 
 
ose 
 2. Heq dorë nga lidhja e Kontratës ose pagimi i cmimit te shitjes nëse 
shpallet fitues. 
 
me paraqitjen e kërkesës së parë me shkrim nga ana e Bankës së Shqipërisë, pa 
kërkuar shpjegime, me kusht që në kërkesë të përmendet mosplotësimi i njërit 
prej kushteve të mësipërme. 
 
Kjo Garanci është e vlefshme deri në datën që përfshin 30 ditë nga mbarimi i 
afatit të vlefshmërisë së Ofertës. 
 
 
 
   Për shoqërinë e sigurimeve ________________________, 
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FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS 
(lëshuar nga bankat) 

 
 
 
Nr.ref_______       Data __________ 
 
 
Me këtë dokument vërtetojmë se ________________________, ka derdhur  
      (emri i konkuruesit) 
pranë Bankës___________________,shumën prej _______________________  
        (në numër dhe fjalë) 
lekë si kusht për sigurimin e ofertës së paraqitur në ankandin për shitjen e 
___________________________ 
(lloji dhe sasia e mallit) 
 
Banka merr përsipër të kalojë në llogarinë e Bankës së Shqipërisë këtë Garanci 
Bankare në rast se  
 
 1. Konkurruesi në ankand tërheq ofertën pa mbaruar afati i vlefshmërisë 
së ofertës. 
 
 2. Heq dorë nga lidhja e Kontratës ose pagimi i cmimit te shitjes nëse 
shpallet fitues. 
 
 
me paraqitjen e kërkesës së parë me shkrim nga ana e Bankës së Shqipërisë, pa 
kërkuar shpjegime, me kusht që në kërkesë të përmendet mosplotësimi i njërit 
prej kushteve të mësipërme. 
 
Kjo Garanci është e vlefshme deri në datën që përfshin 30 ditë nga mbarimi i 
afatit të vlefshmërisë së Ofertës. 
 
 
 
        Banka __________ 
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FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS 

(Deklaratë personale) 

 

Unë    ______ punonjës i Bankës së Shqipërisë, në ___________ 

(emër, mbiemër) 

______________________________________________________________________________ 

    

pasi u njoha me dokumentat e ankandit që organizohet nga Banka e Shqipërisë 

për shitjen e ___________________________ 

   (lloji i mallit),  

duke njohur dhe pranuar kushtet dhe kriteret e përcaktuara në dokumentat e 

këtij ankandi, në bazë të vullnetit tim të lirë e të plotë deklaroj se jam dakort dhe 

pranoj që ne rast se une 

 1 tërheq ofertën pa mbaruar afati i vlefshmërisë së ofertës. 
ose 
 2. heq dorë nga lidhja e Kontratës ose pagimi i cmimit te shitjes nëse 
shpallem fitues. 
 
te me mbahet nga rroga ime mujore shuma përkatëse të sigurimit të ofertës prej 

_________________ leke. 

 

DEKLARUESI 

 
 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


