
 
 

 

 

 

THIRRJE PËR OFERTA 

 

205/SiV/2022 - Furnizimi me pajisje TI – Server për organizatën Syri i Vizionit 

 

 

Termat e referencës 

Dhjetor 2022 

 

 

Afati i fundit për ofertat: 23 dhjetor 2022  

 

Hyrje 

Syri i Vizionit (SiV) është regjistruar zyrtarisht si organizatë joqeveritare lokale në shtator të vitit 2001, 

por ka filluar të funksionojë edhe më herët, që nga viti 1999, si Organizatë e Bazuar në Komunitet (CBO) 

në komunën e Pejës. Që nga fillimi, motoja e organizatës ka qenë “Mendo globalisht, vepro lokalisht”, të 

cilës organizata i ka qëndruar besnike. Misioni i organizatës është “Zhvillimi i komunitetit të njerëzve, 

grupeve joformale, organizatave, rrjeteve, institucioneve dhe donatorëve përmes avokimit, shkëmbimit 

të informacionit dhe ndërgjegjësimit” dhe SiV përmes veprimit të saj dëshmon se është një organizatë 

që kryen veprime lokale bazuar në praktikat më të mira.  

SiV në bashkëpunim me Save the Children, në kuadër të programit tematik në fushën e mbrojtjes së 

fëmijës, parasheh edhe zhvillimin dhe fuqizimin e kapaciteteve humane e logjistike të organizatës. 

Objektiva 

Syri i Vizionit po kërkon një kompani profesionale dhe të regjistruar për shtije të pajisjeve të teknologjisë 

informative, për të furnizuar më një server, i cili do lehtësoj punën e përditshme të stafit të organizatës 

në menaxhimin e dokumenteve  dhe ruajtjes në server ku i gjithë stafi kanë qasje.  

 

“Syri i Vizionit” në pajtim me përshkrimin dhe nevojat e projektit, shpall këtë tender për blerjen e 1 

Serveri me përshkrimin e përgjithshëm të specifikimeve teknike si më poshtë:  

- Pajisjet e kërkuara duhet të ndihmojnë stafin në kryerjen e punës së tyre të përditshme, 

duke ofruar mundësi të lidhjes se kompjuterëve, printerëve dhe aplikacioneve në server. 



 

 
 
 

- Memoria e brendshme (hard disk) te ketë katër hapësira për disqe, dhe te ketë se paku dy 

disqe nga 2 x 2 TB (ose më e madhe) ku njeri disk shërben si rezervë (backup) dhe i 

ruan/përditëson dokumentet në baza ditore.  

- Duhet të ketë 16 GB Ram (ose më shumë). 

- Serveri duhet të punojnë pandërprerë dhe shpejt, edhe në rastet kur punojmë më shumë se 

në pesë dokumente në të njëjtën kohë. 

- Data e lëshimit të pajisjes duhet të jetë pas vitit 2020 

- Serveri duhet të kenë garanci minimale njëvjeçare 

- Serveri duhet të jetë me sistem operativ te licencuar i cili konfigurohet lehtë.  

 

Dokumentet e nevojshme:  

- Certifikata e biznesit dhe numri fiskal i biznesit 

- Oferta përfshin: (specifikimin teknik dhe ofertën financiare) si dhe konfigurimi në çoftë se  

kompania ofron si shërbim  

- Koha e dorëzimit dhe periudha e garancisë 

 

Ofertat: 

Të gjitha ofertat duhet të dorëzohen në letër ose me email jo më vonë se më 23 dhjetor 2022 në 

zyrën e “Syri i Vizionit”, ose me email info@syriivizionit.org,   

Adresa: ISA DEMAJ, 14, 30000 Pejë, Kosovë. 

 

 (Vërejtje: Ju lutemi të dërgoni oferta vetëm për pajisje të reja). 
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