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1. HYRJE 

  

1.1. Përfituesi / Autoriteti Kontraktues 

 

Institucioni përfitues:Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural 

Autoriteti Kontraktues: Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 

 

1.2. Historiku 

 

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) është krijuar mbështetur në VKM 

Nr. 954, datë 30.09.2009 si një qendër kombëtare për vëzhgimin, monitorimin dhe kontrollin 

e hapësirës detare.  

 

Kjo qendër u ngrit si një domosdoshmëri për kontrollin e hapësirës detare, e cila gjeti 

mbështetje të Qeverisë Shqiptare dhe Bashkimit Europian, bazuar në Sistemin e Menaxhimit 

të Integruar të Kufijve dhe bashkëpunimit ndërkufitar.  

 

Përgatitjet për ngritjen e kësaj qendre filluan në vitin 2009, por qendra zyrtarisht filloi punë 

në Maj 2010. 

 

Misioni i Qendrës Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) është bashkëpunimi dhe 

koordinimi i të gjithë institucioneve përgjegjëse që kanë interesa në det, me qëllim 

monitorimin e hapësirës detare, manaxhimin dhe kontrollin e kufijve, sigurimin e jetës në det, 

mbrojtjes së mjedisit, nëpërmjet organizimit, planëzimin, koordinimit dhe drejtimit të të 

gjitha operacioneve detare, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar, 

nëpërmjet përdorimit të kapaciteteve operacionale në mënyrë të integruar, me efektivitet dhe 

me kosto të ulët.  

 

 

1.3. Situata Aktuale në Sektor 

Monitorimi i anijeve te peshkimit, realizohet nepermjet sistemit te monitorimit te anijeve 

VMS (VesselMonitoringSystem). Sistemi VMS është sistem satelitor i mbyllur që transmeton 

të dhënat e anijeve të peshkimit çdo dy orë kur janë në levizje dhe çdo 4 orë kur ato janë të 

ankoruara në port.Sistemi VMS ka përfunduar implementimin në vitin 2011 dhe aktualisht ka 

nevoje që në mënyrë emergjente të investohet në përditesimin dhe mirëmbajtjen e tij.Ky 

sistem eshtebazuar kryesisht me komunikimet satelitore (rreth 70% dhe GPRS 

nepermjetGSM rreth 30%). Ne total jane 220 anije peshkimimbi 12 metra te regjistruara ne 

Republiken e Shqiperise, nga te cilat 199 jane aktive. Nga keto 183 kane aplikuar per 

mbeshtetje prane AZHBR. Qe prej muajit Prill 2017 nuk trasmetojne asnje sinjal ne qendren 

e kontrrollit ne QNOD. Ne kundershim me ligjin dhe shkeljes flagrante te kushteve 

nderkombetare.  

Pajisjet qendrore të këtij sistemi ndodhen në Qendrën Operacionale Detare- Durrës. 

Me ane te ketij sistemi kryhet monitorimi dhe gjurmimi i anijeve të peshkimit të regjistruara 

në Republikën e Shqipërisë.  
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Të gjitha anijet mbi 12m gjatësi kanë detyrim për ta pasur të instaluar sipas ligjit 64/2012 për 

peshkimin dhe të drejtën për marrjen e të dhënave dhe monitorimin e anijeve të peshkimit e 

ka vetëm autoriteti përgjegjës për këtë detyrë sipas ligjit (QNOD). 

 

Të drejtën për të bërë ndërhyrje apo mirëmbajtjen dhe ndërrimin e kësaj aparature e ka vetëm 

enti i përcaktuar nga ministria. 

 

Ky sistem është instaluar fillimisht në vitin 2011 si donacion i BE- së por dhe si një nga 

kushtet për t’u plotësuar nga shteti jonë pjesë e 5 kritereve për çeljen e negociatave dhe e 

anëtarësimit nga BE-ja. 

 

Ky sistem tashme eshte i vjeteruar dhe ka limite ne funksionalitete, por edhe pajisjet 

jane me parametra te uleta dhe te amortizuara nga koha 

 

QNOD është qendër raportimi dhe informacioni; qendër komandimi dhe kontrolli për 

operacionet detare, e cila shërben dhe si qendër kombëtare për kërkim-shpëtimin në det. 

Institucionet pjesëmarrëse në QNOD, janë: 

 Roja Bregdetare (Ministria e Mbrojtjes) 

 Policia Kufitare dhe Migracionit (Ministria e Punëve të Brendshme) 

 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (Dogana, Ministria e Financave) 

 Drejtoria Përgjithshme Detare (Kapiteneria e Porteve, Ministria e Transportit dhe 

Infrastrukturës) 

 Inspektoriati Mjedisit (Ministria e Mjedisit) 

 Drejtoria Peshkimit (Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të 

Ujërave) 

 Agjensia Kombëtare Bregdetit (Ministria e Zhvillimit të Ekonomisë, Turizmit, 

Tregtisë dhe Sipërmarrjes) 

Për të siguruar mirëfunksionimin e të gjitha operacioneve në det është vënë në dispozicion 

numri emergjencës – 125 (numri blu). 

Funksioni i këtij numri emergjence shpejton ndërhyrjen për shpëtimin e qenieve njerëzore 

dhe mjeteve detare. 

Monitorimi i hapësires detare shqiptare, kërkon domosdoshmërisht një permiresim te sistemit  

(në zbatim të ligjeve të vendit dhe atyre ndërkombëtare), pasi një gjë e tillë ndikon jo vetëm 

në sigurinë kombëtare, por është i lidhur ngushtë edhe me interesa ekonomike dhe 

gjeopolitike të vendit.  

2. OBJEKTIVAT, QËLLIMI DHE REZULTATET E PRITURA 

2.1. Objektivi i Përgjithshëm 
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Objektivi i ketijprojektieshtepermiresimidhezhvillimi i sistemeveaktuale 

temonitorimitdhegjurmimit te flotesshqiptare te peshkimite me gjere, si dheoptimizimi i 

kostove te ketyresherbimeve. Ky objektiv do te 

realizohetnepermjetpermiresimittesistemitaktual VMS (Sistemii Monitorimit te Anijeve), si 

dheblerja dhe konfigurimet perkatese te pajisje MTU neper anijet e peshkimit. 

 

 

2.2. Qëllimi 

 

Permiresimi i Sistemit VMS 

 

Kysistem do teduhettemundesojeintegriminedheme sitemetetjera.  

 

Monitorimi dhe dokumentimi i plote i aktivitetit te peshkimit nga autoritetet perkatese; 

 

Monitorimi dhe dokumentimi i plote i aktivitetit kufitar nga ana e autoriteteve te Ministrise se 

Brendshme; 

 

Furnizimi me pajisje fizike (servera, swithch, firewall, MTU pertë gjitha anijet mbi 12m 

gjatësi, etj), instalimin dhe konfigurimin e tyre, duke perfshire dhe licensimet perkatese per 

lidhjen me sistemin VMS. 

 

Furnizimi me sisteme Monitorimi murale per QNOD, Policine Kufitare si dhe vendosja ne 

Inspektoriatin e Peshkimit te monitorit ekzistues ne QNOD; 

 

Venia ne dispozicion isistemeve te operimit ne QNOD, Policine Kufitare, Inspektoriatin e 

Peshkimit  

 

 

2.3. Rezultatet që do të arrihen 

 

Rezultatet e pritshme nga realizimi i ketij projekti jane : 

 Monitorim te plote te anijeve te peshkimit nga ana e QNOD dhe Kapitenerive te 

Porteve respektive; 

 Monitorim dhe dokumentim te plote te aktivitetit te peshkimit nga ana e Autoriteteve 

te Peshkimit; 

 Monitorim dhe dokumentim te plote te aktivitetit kufitar nga ana e Autoriteteve te 

Ministrise se Brendshme; 

 Përgatitja dhe Dorëzimi  i dokumentacionit teknik të sistemit dhe manualeve të 

trajnimit të përdoruesve; 

 Trajnimi i përdoruesve. 

 Sigurimi, instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve fizike te infrastrukturesmbeshtetese 

(Server, Switch, Firewall,etj.) Furnizimi, instalimi, konfigurimi i transponderave te 

rinjMTU pertë gjitha anijet mbi 12m gjatësi, konfigurimet perkatese, licenca,etj; 
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 Permiresimi i sistemit, integrimi me sisteme te tjera kombetaredhe gjenerimi i 

raporteve sipas kerkesave. 

 Dokumentimi i punës se kryer 

 Mirembajtja e Sistemit. 

3. SUPOZIMET DHE RISQET 

3.1. Supozimet e Projektit 

 

Realizimi i këtij projekti bëhet nën supozimet:  

• Pjesëmarrje aktive e palëve të interesuara në implementimin e këtij projekti. 

• Vënia në dispozicion e infrastrukturës së nevojshme për implementimin e sistemit.  

 

3.2. Risqet 

Risqet që duhet të merren në konsideratë janë: 

 Mungesa e koordiminit midis palëve. 

 Koha e implementimit, mos dorezimi ne kohe i projektit nga operatori ekonomik. 

 Mosfurnizimi ne kohe me pajisje MTU. 

 Eksperienca e stafit te operatorit fitues në projektete tilla. 

 

 

4. QËLLIMI I PUNËS 

4.1. Të Përgjithshme 

 

Baza ligjore ku institucioni e kryen aktivitetin e vet dhe rrjedhimisht mbi te cilat do te 

bazohet projekti eshte: 

BAZA LIGJORE  

 Konventa e Kombeve të Bashkuara “Mbi të Drejtën e Detit” firmosur në 

MontegoBay, Jamaica 10 dhjetor 1982; 

 Konventa Ndërkombëtare Për Sigurinë e Jetës në Det, SOLAS 1974/1978; 

 Konventa e Kombeve të Bashkuara Kundër Trafikut të Paligjshëm të Drogave 

Narkotike dhe Lëndëve Psikotrope 1988; 

 Konventa Ndërkombëtare mbi kërkim – shpëtimin detar, Hamburg 1979; Konventa 

Ndërkombëtare e Torremolinos ”Mbi sigurinë e anijeve të peshkimit”, Sfv-1977; 

 Konventa Ndërkombëtare “Për parandalimin e ndotjeve nga anijet në det”, Marpol-

1973/78; 

 Marrëveshja Ndërkombëtare “Për Nxitjen e Respektimit të Masave Ndërkombëtare të 

Menaxhimit dhe të Ruajtjes së Burimeve nga Anijet e Peshkimit në Det të Hapur, 

Romë 1993; 

 Marrëveshja Ndërkombëtare për Masat e Shteteve Portuale për të Parandaluar, 

Frenuar dhe Eliminuar Peshkimin e Paligjshëm, të Paraportuar dhe të Parregulluar; 

 Ligji Nr.9251, datë 8.7.2004 “Kodi detar i Republikës së Shqipërisë”;  

 Ligji Nr. 8875, datë 4.4.2002 “Për Rojën Bregdetare shqiptare” (i ndryshuar); 

 Ligji Nr.64/2012, datë 31.05.2012 “Për Peshkimin”; 
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 V.K.M. Nr. 954, datë 30.9.2009 “Për organizimin, strukturën, funksionimin e Qendrës 

Ndërinstitucionale Operacionale Detare dhe bashkëveprimit me institucionet 

shtetërore që kanë interesa në det” (i ndryshuar); 

 V.K.M. Nr. 439, datë 13.05.2011 për miratimin e dokumentit “Politikat dhe 

Proçedurat e funksionimit të QNOD-së. (i ndryshuar); 

 V.K.M. Nr.13, date 11.01.2017 “Për miratimin e rregullores “Për kontrollin shtetëror 

portual në Republikën e Shqipërisë”; 

 V.K.M. Nr.809, datë 16.11.2016 “Per Miratimin e Rregullores “Për Zbatimin e Kodit 

Ndërkombëtar të Menaxhimit të Sigurisë (IsmCode)”; 

 V.K.M. Nr. 301, datë 10.4.2013 “Për Përcaktimin e Rregullave për Grumbullimin, 

Menaxhimin e Përdorimin e të Dhënave në Sektorin e Peshkimit dhe Mbështetjen për 

Këshillimin Shkencor për Strategjinë Kombëtare të Peshkimit”. 

 V.K.M. Nr. 407 datë 8.05.2013 “Për përcaktimin e një regjimi kontrolli për të 

garantuar respektimin e rregullave të politikave menaxhuese në peshkim” 

 Rekomandimi GFCM Rec.GFCM/33/2009/7 “Concerning minimum standardsfor the 

establishmentof a VesselMonitoringSystem (VMS) in the GFCM area” 

 

4.1.1 Përshkrimi i detyrës 

 

Projekti ka si synim permiresimindhe modernizimi i sistemit VMSpër gjurminin e flotës 

shqiptare të peshkatarëve dhe me gjere nga ana software dhe hardware 

 

4.1.2 Hapësira gjeografike që do të mbulohet 

 

Të gjithëhapsirën detare tëRepublikës së Shqiperisëpor edhe jashte saj ne baze te 

marreveshjeve dhe konventave me vendet e tjera. 

4.1.3 Grupet e synuara 

 

 Drejtoria e Përgjithshme Detare, QNOD 

 Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural  

 Peshkataret 

 

4.1.4 Siguria e sistemit 

 

Ne sistem do te logohen vetem personat pergjegjes, te regjistruar me pare, duke u loguar ne 

nivele dhe role te ndryshme sigurie duke perdorur emer.mbiemer dhe fjalekalimin e dhene.  

Fjalekalimi duhet te jete jo me pak se 8 karaktere te kombinuara dhe ndryshon cdo 90 dite. 

Të gjitha permiresimet dhe komponentët e këtij projekti duhet t'i përmbahen kërkesave të 

sigurisë (dmth. autentifikim, konfidencialitet dhe Integritety) sipas ligjeve dhe marreveshjeve 

nderkombetare. 

Komunikimi mes pajisjeve MTU dhe sistemit duhet te jete e enkriptuar, sipas instancave 

nderkombetare. 

 

4.2. Detyrat specifike 

Permiresimi i sistemit si me poshte: 
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 Monitorim te plote te anijeve te peshkimit  ana e QNOD dheKapitenerive te Porteve 

respektive; 

 Permiresimi i sistemit, integrimi me sisteme te tjerakombetare dhe gjenerimi i 

raporteve sipas kerkesave. 

 Sigurimi, instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve fizike (Servera,Firewall,Switche, etj). 

 Sigurimin, instalimi,licensimi dhe konfigurimete transponderave te rinj (MTU). 

 Realizimin e komunikimit te MTU-ve me sistemin VMS. 

 Certifikimin e raportimit ne sistem te transponderave 

 Përgatitja dhe Dorëzimi  i dokumentacionit teknik të sistemit dhe manualeve të 

trajnimit të përdoruesve  

 Trajnimi i përdoruesve. 

 Mirembajtja e Sistemit. 

 

5. LOGJISTIKA DHE KOHA 

 

5.1. Vendndodhja 

 

Vendndodhja e bazes operative do te jete Qendra Ndërinstitucionale OperacionaleDetare. 

 

5.2. Data e Fillimit dhe Periudha e Implementimit të Detyrave 

 

Data e destinuar e fillimit është data e nënshkrimit te kontrates, dhe periudha e zbatimit të 

kontratës do të jetë 6 (gjashtë) muaj nisur nga kjo datë dhe 2 (dy)vjet mirembajtjepas 

implementimit. 

 

6. RAPORTIMI 

 

6.1. Kërkesat e Raportimit 

 

Kontraktuesi do të paraqesë raportet e mëposhtme në gjuhën shqipe, në origjinal dhe në dy 

kopje:  

 

 Raporti Fillestar prej maksimumi 12 faqesh duhet të prodhohet pas jo më shumë se 

një jave, nga fillimi i implementimit duke pasqyruar me detajet dhe gjetjet fillestare, 

progresin në gjetjen e të dhënave apo cdo lloj vështirësie të hasur gjatë punës.  
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 Drafti i raportit përfundimtar duhet të ketë maksimumi 50 faqe. Ky raport duhet të 

dorëzohet jo më vonë se një muaj para përfundimit të periudhës së zbatimit të 

detyrave.  

 

 Raporti final me të njejtat specifika si drafti i raportit përfundimtar, inkorporimin i 

komenteve të pranuara nga palët në draft raport. Afati i fundit për dërgimin e raportit 

përfundimtar është 15 ditë pas marrjes së komenteve në draft raportin përfundimtar. 

Raporti duhet të përmbajë një përshkrim mjaftueshëm të detajuar të opsioneve të 

ndryshme. Analizat e detajuara që i mbështesin rekomandimet do të prezantohen në 

anekset në raportin kryesor. 

 

 Raport periodik mujor mbi procesin 2 (dy)vjecar te mirëmbajtjes se sistemit. 

Dorezimi i kodit burim te perditesuar ne raste ndryshimesh.  

 

 Raporte mujore progresive që tregojnë numrin e ndërfaqeve të komunikimit që kanë 

arritur të implementojnë, ecurinë sipas skedulimit dhe cdo problem tjetër të lindur 

përgjatë procesit.  

 

 

6.2. Dorëzimi dhe Miratimi i Raporteve 

 

Raporti i përmendur më sipër duhet t’i dorëzohet drejtuesit të Projektit të identifikuar në 

kontratë. Drejtuesi i Projektit është përgjegjës për miratimin e raporteve. 

 

7. KOMUNIKIMI ME SISTEME TË TJERA 

 

Sistemi me permiresimin e tij duhet te jete i afte per te komunikuar me institucione te tjera 

qeveritare (edhe nepermjet platformes ndervepruese ESB) apo pale nderkombetare. 

Aktualisht duhet te qendrojne komunikimet ekzistuese me institucionet e permendura me 

siper. 

 

8. GARANCIA 

Garancia do te jete:  

Sipas percaktimeve ne specifikimet teknike te pikes 14. 

 

 

9. MIRËMBAJTJA 

 

Në përputhje me dispozitat e VKM-së nr. 710, datë 21 gusht 2013, “Pёr Krijimin dhe 

Funksionimin e Sistemeve tё Ruajtjes sё Informacionit, VazhdueshmёrisёsёPunёs dhe 

Marrёveshjevetё Nivelit tёShёrbimit”, mirembajtja e sistemeve dhe pajisjeve qe do te 
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implementoheneshtenje pjese shume e rendesishme e projektit dhe do të kryhet për 2 (dy) vite 

pas marrjes ne dorezim. 

Përgjigjja dhe shkallëzimi i shërbimit. 

Në tabelën e mëposhtme përcaktohet kategorizimi i problemeve dhe koha e përgjigjes për 

zgjidhjen e tyre sipas rëndësisë së tyre. 

 

Kategoria A ( Kritik/ i Lartë) Kategoria B (i Mesëm) Kategoria C (i Ulët) 

Mos funksionimi i aplikacionit 

krijon apo rrezikon shumë 

aktivitetin normal 

Mos funksionimi i 

aplikacionit krijon vonesa në  

aktivitetin normal 

Mos funksionimi i 

aplikacionit pengon në 

mënyrë minimal aktivitetin 

Numri i përdoruesve të ndikuar 

Mos funksionimi i sistemit 

ndikon një numër shumë të 

madh të përdoruesve 

Mos funksionimi i sistemit 

ndikon një numër të vogël  të 

përdoruesve 

Mos funksionimi i sistemit 

ndikon pjesërisht në disa 

përdorues 

Pezullimi i punës 

Mos funksionimi i sistemit 

pengon përdoruesit të realizojnë 

pjesën më të madhe të punës së 

tyre. 

Mos funksionimi i sistemit 

pengon përdoruesit të 

realizojnë pjesë të punës së 

tyre  

Mos funksionimi i sistemit 

pengon përdoruesit të 

realizojnë disa pjesë të vogla 

të punës së tyre 

Zgjidhje alternative e përkohshme  

Nuk ka një mënyre alternative të 

përkohshme dhe të pranueshme  

për zgjidhjen e problemit  

Ka pjesërisht  një mënyre 

alternative të përkohshme 

dhe të pranueshme për 

zgjidhjen e problemit. 

Ka një mënyrë alternative të 

përkohshme dhe të 

pranueshme për zgjidhjen e 

problemit. 

Koha e përgjigjes 

o 30 min. për të kthyer përgjigje  

o Në vend brenda 2oreve. 

o 60 min për të kthyer 

përgjigje  

o Në vend brenda 4 orëve 

o 120 min për të kthyer 

përgjigje  

o Në vend brenda 48 orëve 

Koha e zgjidhjes  

Maksimumi i pranimit të 

zgjidhjes është 4 orë pas 

kërkesës. 

Maksimumi i pranimit të 

zgjidhjes është brenda 2 

ditëve të punës. 

Maksimumi i pranimit të 

zgjidhjes është 10 ditë 

kalendarike. 

 

 

10. PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR NDËRTIMIN E SISTEMIT 

 

Me poshte paraqitet tabela e buxhetit sipas zerave: 

 

Nr Emërtimi Sasia Çmimi  

1.1 F.V. Server 1  
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11. AFATI KOHOR I IMPLEMENTIMIT TË PROJEKTIT 

Bazuar në komponentët e kërkuar të sistemit, vlerësohet që implementimi i këtij projekti për 

ndërtimin e sistemit informatikë me funksionalitetet dhe trajnimin e stafit të zgjasë 54muaj. 

Në vijim paraqitet procesi në formën e një diagrame Gant duke e ndarë projektin në nivel të 

proceseve kryesore që pritet të zhvillohen: 

 

Nr. 
Emërtimi i fazës / Periudha 

kohore(muaj) 
M1 M2 

 

M3- 

M5 

M6 M7-M30 

1 
Faza Përgatitore për sistemin, analiza dhe 

mbledhja e informacionit. 
X  

 
  

2 
Lëvrimi i pajisjeve hardware, instalimi, 

konfigurimi, licensimii tyre. 
X X X   

3 

Permiresime, Instalime, integrime, 

konfigurime te sistemit, proceseve te 

punës dhe niveleve të sigurisë 

  

 

X X  

4 Testim i Sistemit   
 

X  

5 Trajnimi i përdoruesve    X  

6 Marrja në Dorëzim.    X  

7 Fillimi i procesit të Mirëmbajtjes.     X 

 

12. TË DREJTAT E KODIT TË APLIKACIONIT 

 

Operatori fitues duhet te paraqese skema e lidhjeve, konfigurimeve, etj. Te gjitha keto do te 

dorezohen në format elektronik dhe në letër. 

 

 

1.2 F.V. Sistemi VMS 1  

1.3 F.V. Workstation + 2 Monitor 2  

1.4 F.V. Monitor 1  

1.5 F.V. Switch 24 Port PoE 2  

1.6 F.V. Firewall 1  

1.7 F.V. Inverter 1  

1.8 F.V. Transponder (MTU) 230  

1.9 F.V. Instalimi, licensimi dhe konfigurimi i MTU-ve 230  

1.10 Trajnim i përdorues Monitorues (Onsite) 10 ditë  

1.11 Mirëmbajtje  2vite   

TOTALI PA TVSH (LEKË) 
 

 

TVSH (LEKË) 
 

 

TOTALI ME TVSH (LEKË) 
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13. KËRKESAT FUNKSIONALE 

 

KERKESAT PER VESSEL MANAGEMENT SYSTEM (VMS)  

 

Skema e re e nderlidhjes percaktohet nga diagrama e meposhteme:    

            

             

 
 

Figura 1: Nderlidhja e Sistemit VMS 

 
 

13.1. FUNKSIONALITETE DHE BLLOKSKEMA 

 

 

Komunikimi midis anijeve dhe stacionit baze do te realizohetnëpërmjet kanalit satelititor te 

komunikimit. 

Komunikimi midis stacionit baze te trasmetimeve satelitore dhe serverit do te realizohet 

nepermjetfirewallit dhe sherbimi i internetit. 

 

Sistemi i monitorimit të përhershëm të flotës së peshkimit dhe kontrollit të parametrave duhet 

te punoje në nivel lokal me një qendër të dedikuar dhe është e mundur që të sigurohet aksesi i 
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largët (nëpërmjet lidhjes së sigurtë të internetit) në qendrën kryesore ose të instalohen qendra 

të tjera autonome të lidhura së bashku. 

Ky funksionalitet do te sigurohet falë protokollit HTTPS, certifikatën e autenticitetit dhe 

hyrjeve dhe fjalëkalimeve. Vetëm përdoruesi mund të ketë qasje në të dhënat e llogarisë.  

 

KERKESAT E PERGJITHSHME  

 

1) Sistemi duhet të ketë ndërfaqen e perdoruesit për futjen e të dhënave në lidhje me 

anijet që gjurmohen, si dhe qasjen në parametrat e komunikimit; 

2) Do të ketë një Ndërfaqe Grafike të Përdoruesit ku pozicionet e anijeve shfaqen në një 

hartë si për standardet ndërkombëtare të VMS; 

3) Do të ketë një Bazë të dhënash, ku të gjitha informatat mund të ruhen në mënyrë 

konstruktive, duke e bërë të lehtë nxjerrjen e informacionit bazuar në kritere të 

ndryshme; 

4) Sistemi duhet të jetë në gjendje të shpërndajë automatikisht të dhënat sipas 

parametrave të paracaktuara te programeve aplikative te furnizuar; 

5) Sistemi duhet të jetë në gjendje të krijojë dhe transmetojë automatikisht raportet e 

nevojshme sipas ketij projekti. 

6) Sistemi duhet te jete i afte te zoteroje minimumi 300pajisje MTU me mundesi shtimi 

ne te ardhme me te pakten300pajisje te tjera. 

7) Sistemi duhet te ofroje mundesinedhe kompatibilitetper  integrim dhe disa modele 

transponderash MTU te aporovuar nga autoritetet Nderkombetare. 

8) Sistemi duhet te japemundesine e komunikimit HTTPS.  

9) Sistemi do të duhet te mundësoje integrimin edhe me sisteme të tjera kombëtare dhe 

ndërkombëtare dhe të shkëmbejë dhe eksportojë të dhëna VMS/ERS ne NAF 

(NorthAtlantic Format) dhe ose FLUX FisheriesLanuagefor Universal eXchange). 

 

 

SISTEMI VMS 

 

Sistemi VMS duhet të plotësojë kërkesat minimale më poshtë: 

• Përdorim i lehtë dhe intuitiv me dritare, menyra pop-up dhe karakteristika të tjera grafike të 

ndërfaqes (GUI). 

Duhet të sigurohen operacionet në vijim: 

- Zoom dhe jo-hap-zooming 

- Harta e pozicionit në një vendndodhje 

- Tërhiqni hartën me kursorin 

- Zmadhimi automatik dhe Pan pas zgjedhjes së anijes 

- Zgjidh të gjitha njësitë e lëvizshme në një zonë apo sektor të caktuar 

- Kontrolli grafik i shtresës: 

• Karakteristikat grafike (tekst dhe grafikë, rrjetet, kufijtë etj.) Në shtresa të veçanta për 

paraqitjen para përdorimit. Çdo funksion duhet të jetë në gjendje të përzgjidhet ose të fiket 

nga operatori. 

• Ngjyrosja e zonave të ndryshme, të tilla që një operator mund të përcaktojë llojin e zonës që 

pista e anijes është brenda. 

• Përdoruesi duhet të jetë në gjendje të kryejë funksionet e VMS, funksionet e mbikëqyrjes 

dhe të raportimit me një ndërfaqe të dritareve që përfshijnë menutë, dialogje, lista të 

zgjedhura pop-up, lista kontrolli, etj. Sipas rastit.  
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• Ndërfaqja e përdoruesit do të shfaqë gjeografikisht rrugeneanijeve dhe grupeve të anijeve.  

• Ndërfaqja e përdoruesit do të ngarkojë dhe shfaqë grafikët që ofrojnë mbulim gjeografik për 

zonën e mbulimit  

• Listat e digjitalizuara do të sigurojnë shtresa vektoriale për tema dhe objekte të tilla si 

kufijtë e zonës së, zonat e mbyllura, shenjat e thellësisë, kufijtë, etj. 

• Aplikimi duhet të përdorë Listat e autorizuara nga qeveria në zgjidhjen në shkallë detare 

pranë bregut. 

• Aplikacioni i klientit duhet të ketë aftësinë për të krijuar zona të përcaktuara nga përdoruesit 

që janë poligone ose qarqe, duke përdorur pikën e  klikuar në një hartë gjeografikisht të 

referuar ose duke hyrë në pikë specifike gjerësi dhe gjatësi. 

• Shfaqja e njësive individuale të lëvizshme si ikona të zgjedhshme të përdoruesit për të 

mundësuar grupimin vizualesipas nevojave të operatorit. 

• Përzgjedhja e raporteve të pozicionit për shfaqje bazuar në id, datën dhe kohën, pozicionin, 

shpejtësinë dhe kursin e anijes. 

• Shfaqja e gjurmëve të mbivendosur në karakteristikat e sfondit duke shënuar me saktësi çdo 

raport të pozicionit për një anije dhe duke bashkuar çdo raporti të pozicionit pasues për atë 

anije me një vijë. 

• Shfaqja e gjurmëve të anijes ku shpejtësia minimale e anijes është nën një kufi të zgjedhur, 

ndryshe nga gjurmët me shpejtësi më të lartë. 

• Aftësia për të rishikuar gjurmët e anijeve në një rend kronologjik.  

• Raportet aktuale dhe historike të pozicionit duhet të jenë në dispozicion të përdoruesve të 

autorizuar. 

• Përcaktimi i zonave gjeografike duke përdorur koordinatat. 

• Aftësia për të përcaktuar një zonë gjeografike si zonë brenda një distance të caktuar nga një 

pikë e zgjedhur ose nga një tipar i përzgjedhur i hartës, siç është bregu. 

• Shfaqja e distancës midis dy pikave të zgjedhura, koordinatave të futura me dorë ose 

vendndodhjeve të njësive të lëvizshme. 

• Opsioni i printimit duhet të mbështesë dritaren aktuale. 

• Shfaqja e informacionit përshkrues të emëruar në databazë 

• Zonat e ndryshme duhet të jenë në gjendje të shfaqen në kompjuterë të ndryshëm në rrjet.  

• Aftësia për të kërkuar një raport të pozicionit të menjëhershëm, ose të kërkojë një ndryshim 

në shkallën e votimit të anijes. 

• Duhet të lejojë që shikimet të regjistrohen dhe të shfaqen të mbivendosur në pozicionet e 

raportuara automatikisht. 

• Koha e perditesimit te përgjigjes se nderfaqesduhet te jete me e vogel se 5 sekonda 

 

 

Zgjidhja duhet të marrë të dhëna perpozicion, por gjithashtu duhet të deshifroj informacione 

shtesë. Mund të ndryshojë frekuencen e raportimit të terminaleve VMS dhe te ketemundesine 

e kërkesave të menjëhershme për pozicionin.  

Zgjidhja duhet te ofroje mundesine për ruajtjen dhe shfaqjen e detajeve anije, gjithashtu lejon 

modifikimin e këtyre detajeve dhe për shtimin e anijeve të reja ne baze te nivelit te aksesit te 

perdoruesit 

Detajet që mund të ruhen dhe të shfaqen përfshijnë:  

• Emri 

• CallFlag/shtet 

• Numrin IMO  

• Detajet e kontaktit te pronarit apo kompanise pronare 
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Detaje te mjetit 

• Tonazhit 

• Gjatësi 

• Material 

• Detajet motorrit 

• Kapaciteti karburantit 

Dokumentet që lidhen me anije, p.sh.  

• Fotografitë 

• Licencë 

• konfigurimin ALC 

• Detajet e Terminalit VMS  

• Installer 

• Prodhuesi 

• Modelit 

• versioni i softuerit 

• IMEI , dhe detaje të tjera në varësi të modelit. 

Zgjidhja duhet te jete e bazuar në WebAPP dhe duhet te ketemundesine të përdorë grupe të 

dhënash te ndryshme si persh. moti, temperatura e detit, grafikët CMAP (CPLOT), hartat e 

Google / sateliti etj. 

Alarmetautomatike duhet ti mundësohen përdoruesve nga VMS. Kjo do të thotë më pak kohë 

është shpenzuar per kontrollemanuale. 

• Alarme të lidhura me shpejtësine e mjetit  

• Alarme Zone (hyrje / dalje / brenda) 

• Alarme pertrasmetim te vonuar (ne raste kur mungon raportimi nga mjetet) 

• Etj. 

Alarmet te jene te konfigurueshme ne lidhje me info te tjera, prsh alarme pernje date te 

caktuar apo ne nje zone te caktuar. Alarmet te mund te konfigurohen perdergimemail, SMS 

dhe notifikim ne ekran, duhet te krijojne raporte ne rast te ngjarjeve. 

 

Duhet te ketenje GUI front-end per krijimin e raporteve dhe lidhjen me fushat e nevojshme te 

bazës së të dhënave dhe tabelave përmes Microsoft Access, duke bërë të mundur ndërtimin e 

raporte ad-hoc. 

 

Duhet te ketemundësine e matjen se kohës së kaluar në zona të veçanta. Ky opsion duhet të 

konfigurohet në konsultim me autoritetin. 

 

Zgjidhja duhet të mbajë një gjurmim të të gjitha ndryshimevete bëra në një asset të veçantë. 

Të gjitha të dhënat lidhura me keteassetduhet të shihet në pjesën e historisë së detajeve.  

Gjithashtu duhet te sigurojë njërapor mujor i hyrjeve ne bazen e të dhënave për qëllime të 

auditimit. 

 

Menaxhimi i informacionevegjeohapësinore: 

Sistemi Informativ Gjeografik (GIS) duhet te siguroje mbështetje për menaxhimin e 

poligoneve ne zona të caktuara portuale, zonave te peshkimit, zonat e mbylljes, zonat 

ekonomike ekskluzive dhe të tjerat. Saktësia e këtij funksioni është kritike pasi ajo përcakton 

bazën për alarme gjeohapësinore. 
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Sistemi, perfshire edhe terminalet MTU, duhet patjeter qe te ketemundesine e updateve dhe 

upgradeve te ndryshme me qellim permbushjen e detyrimiveper implementimin e Sistemit 

ERS, per transmetimin e te dhenave dhe elog-book. Perkete duhet qe sistemi te jete i 

gatshem, te pranoje cdo shtese apo modifikim software dhe logbook qe do te percaktohet me 

vone sipas detyrimeve perimplemetimin e ERS. 

 

 

Kriteret funksionale 

QNOD nepermjetdazes se te dhenave dhe kritereve teknike te sherbimeve te lidhura, janenje 

element qe sistemi aktual merr, ruan dhe shperndan ne lidhje me informacionin e kerkuar. Ne 

kontekstin e permiresimit te VMS do te adresohen sherbimet dhe informacionet mbi 

gjurmimin dhe monitorimin e mjeteve lundruese dhe atyre te peshkimit, kudo qe ato 

ndodhen. 

  

KERKESAT PER NJESITE TRANSMETUESE MOBILE  (MTU)  

 

Kërkesat e përgjithshme 

 Duhet te  instalohen në anije peshkimi mbi 12 m. 

 Njësitë e Transmetuesit Mobile duhet të jenë në përputhje me Rregulloren Evropiane 

1224/2009 dhe çdo kërkesë shtesë të përcaktuar nga MEFWA 

 Njësitë e Transmetuesit Mobile do të ofrojnë raporte pozicioni që përbëhen nga 

identifikimi unik i anijes, 

 Njësitë e Transmetuesit duhet të sigurojnë transmetim në kohë reale me kohëzgjatje jo 

më të gjatë se 1 ore mes kohës së Koordinuar Universale (UTC) në anije kur GPS 

është marrë dhe koha UTC kur pozicioni i anijes regjistrohet në memorien e 

brendeshme te pajisjes 

 Njësia Mobile Transceiver duhet të ketë qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë e 

nevojshme për të siguruar shërbim të pranueshëm në një mjedis detar ku njësia mund 

t'i nënshtrohet kushteve te ndryshme atmosferike. Njësia, kabllimi dhe antena(t) duhet 

të jenë rezistente ndaj lagështisë dhe goditjes që lidhen me mjediset detare dhe 

gjithashtu duhet të jenë në gjendje të merren me furnizimin e pajisjeve të luhatshme 

ndërmjet 10V dhe 36VDC të gjetur në anije. 

Njësitë e Transmetuesit Mobil do të jenë të përshtatshme për përdorim detar në rrjedhën 

normale të punës duhet të vlerësohen në mënyrë të përshtatshme për të siguruar funksionimin 

e besueshëm e të vazhdueshëm.Përputhshmëria me standardet teknike për elektronikën 

detare: IEC60945 është e detyrueshme. 

 

Temperaturat operative 

Njësitë e Transmetuesit Mobile do të jenë në gjendje të funksionojnë midis -40 dhe +70 gradë 

Celsius pa degradim të funksionalitetit ose saktësisë. 

 

Kërkesat e montimit fizik 

Të gjitha Njësitë Mobile të Transmetuesit do të pajisen me instruksione dhe pajisje të 

përshtatshme për montim për përdorim detar. Fiksime të tilla duhet të jenë në gjendje të 

sigurojnë pajisjen për të parandaluar lëvizjen kur ekspozohen ndaj dridhjeve, tronditjes dhe 

mjedisit detar që zakonisht përjetohen në një anije që shkon në det të thellë, në mënyrë që të 

sigurojë funksionimin e vazhdueshëm të besueshëm siç kërkohet nga VMS. Lidhjet e 

energjisë duhet të plotesojne specifikimet IP67dhe duhet te behet direkt ne baterine e anijes 
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(jo ne kabuj qe furnizojne pajisje te tjera elektronike ne anije). Antena e MTU-se duhet te jete 

ne piken me te larte te anijes dhe ne distance nga antenat e tjera (radar, etj), per te shmangur 

interferencat e ndryshme me pajisjet e tjera elektronike ne anijet e peshkimit.  

Certifikimi unik i cdo instalimi nepermjetCertifikates Lidhjes ne Sistem plotesuar me kodin 

unik te MTU si dhe numrat serial te vulave te sigurise sipas pikave te meposhtme: 

 

 Te ketedaten e raportit 

 Nr. serial te pajisjes 

 Instaluesin 

 Vendndodhjen 

 Emrin dhe llojin e anijes 

 Porti i regjistruar 

 Kodi i matrikulimit te anijes 

 Emrin e pronarit te anijes (nr. celulari) 

 Kapiteni (nr. celulari) 

 Nr. i kutise gjurmuese 

 Informacion i gjurmimit (satelitet, GPS) 

 

 

Siguria 

 Njësitë e Transmetuesit Mobile duhet të sigurojnë mbrojtje jo vetem nga kushtet 

atmosferike por edhe nga perpjekjet me paramendim per të kompromentuar sigurinë 

fizike  

 Njësitë e Transmetuesit Mobile duhet të kenemundesiper bateri rezerve per te 

funksionuar gjate kohes ku mungon ushqimi primar nga anija.  

Njësitë e Transmetuesit Mobile duhet të jene te paisura me panel diellor te integruar 

ne trupper te funksionuar edhe gjate kohes ku mungon ushqimi primar nga anijapernje 

kohe me te gjate se kapaciteti i baterise se integruar.  

 

Funksionaliteti i detyrueshëm 

 Njësitë e Transmetuesit Mobile duhet të transmetojë automatikisht raportet e 

pozicionit. 

 Njësitë e Transmetuesit Mobile duhet të transmetojë alarmet e dukshme dhe / ose 

audible në bord kur njësia nuk funksionon mirë. 

 Njësitë e Transmetuesit Mobile duhet të jetë në gjendje të komunikojë në mënyrë të 

dyanshme ndërmjet softuerit qendror  

 

Formati i të dhënave të pozicionit dhe transmetimi 

 Njësitë e Transmetuesit Mobile duhet të sigurojë pozicionin sa me te sakte te anijeve. 

 Pozicioni i raportuari njësisë së Transmetuesit Mobile duhet të jetë e saktë  100 deri 

500 metrave me interval besueshmërie prej 99%. 

 Komunikimet mes Njësisë se Transmetuesit Mobile dhe programit qendror të VMS 

duhet të jenë të sigurta nga ndërhyrjet  

 Njësitë e Transmetuesit Mobile duhet të ketë mekanizma për të parandaluar 

modifikimin e identifikimit unik elektronik të njësive. 
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 Njësitë e Transmetuesit Mobile duhet të kenë mekanizma per detektimin dhe 

sinjalizimin e rasteve kur ndermjet pajisjeve futen zhurmuesa qe demtojne mesazhet, 

transmetimin ose sistemin VMS. 

 Njësitë e Transmetuesit Mobile duhet të lejojë intervale raportuese të ndryshueshme 

ndërmjet 1orë dhe 24 orë. 

 Njësitë e Transmetuesit Mobileduhet të jetë në gjendje të transmetojë raportet e 

pozicioneve të krijuara automatikisht, të cilat përmbajnë një identifikim unik të një 

njësie brenda klasës së komunikimit  

 Njësia Mobile Transceiver duhet të jetë në gjendje të transmetojë raportet e 

pozicioneve të krijuara automatikisht, të cilat përmbajnë datën (viti / muaji / dita me 

shekullin në vit) dhe harkun kohor (UTC) të pozicionit. 

 Përveç raporteve të pozicioneve të krijuara automatikisht, Njësitë e Transmetuesit 

Mobileduhet te gjeneroje dhe raporte te tjera, si: 

a) Shkeputja e antenës 

b) Humbja e sinjaleve reference të pozicionimit GPS. 

c) Humbja e sinjaleve të komunikimit. 

d) Heqja dhe vendosja e ushqimit.  

e) anija që kalon kufirin gjeografik të paracaktuar. 

f) informacionin e statusit MTU siç është 'në statusin e portit' ose rikonfigurimin e 

intervaleve raportuese. 

g) Kur një MTU është i aktivizuar, ai duhet të rivendosë automatikisht funksionin e 

raportimit të pozicionit pa ndërhyrje manuale. 

 

 

13.2 DISPONUESHMËRIA DHE AFTËSIA (VMS) 

 

• Sistemi i permiresuar duhet të sigurojë disponueshmëri te lartë, ku  të arrihet 

disponueshmëria e serverit (pajisjeve) prej 99.90% dhe disponueshmëria e klientëve të 

VMSprej 99.98%. 

• Për të përmbushur nevojat e sistemeve është e domosdoshme që Kontraktuesi të sigurojë 

pajisje shumë të besueshme dhe të provuara në terren dhe duhet të jetë i certifikuar me CE 

(Direktiva 93/68 / EEC).  

Përveç kësaj, pajisjet duhet të plotesojne standarted e mëposhtme: 

STANDARDET DHE RREGULLORET 

Siguria elektrike En 60950-1  

Përputhshmëria elektromagnetike En 60945 / En 61000-6-3 / 6-2  

Ndërfaqja elektrike IEC 61162-1   

 

 

 

13.3 RAPORTE 

 

I gjithe sistemi ka si funksion paraqitjen e raporteve te ndryshme sipas kerkesave dhe 

detajeve te nevojshme. Sistemi duhet te gjeneroje ne teresi raporte statistikore, bazuar mbi të 

dhënat e rregjistruara, modifikuara, aksesuara në bazën e të dhënave nga përdoruesit per 

trafikun detar te anijeve te peshkimit, aktivitetit te peshkimit dhe trafikut kufitar. 
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Disa nga raportet e sistemit do te jene sipas pikave me poshte, por jo vetem i kufizuar ne to. 

Raporte te tjerado te percaktohen gjate fazes se ndertimit nga grupet e perbashketa. 

 

Raporte mbi funksionimi e MTU-ve (Kur shkeputet antena e MTU neper anije,heqja e 

energjise elektrike,bllokimi i GNSS, etj.). 

 

Raporte mbi: 

Emrin e anijes, 

Vendndodhjen e anijes/grup anijesh duke e percaktuar dhe ne orare apo dite te caktuara, 

Udhetimet e anijeve/ grup anijesh, 

Raport mbi anijet qe kalojne zonat e lejuara/ndaluara te peshkimit, etj 

Raport hyrje/daljesh nga zonat e portit dhe statusin e tyre.  

Kohezgjatjen e qendrimit ne port apo ne det.  

Raport per grupime anijesh per zona te caktuara ne kohe te ndryshme. 

Raport mbi mesazhet shqetesuese te derguara nga anijet. 

Raportet e pozicionit ku te dhenat të futen manualisht 

Raporte audituese. 

 

 

Keto raporte do te kenepermiresime/shtime te mundshme gjate fazes se analizimit. 

 

 

14. KËRKESAT TEKNIKE 

 

1.1  F.V. Server 

Karakteristikat Minimale Teknike 
Nr. i CPU, Pikët min të Procesorit sipas:  1 CPU me ≥ 14000 Pikëpercpu 

cpubenchmark.net   

RAM e instaluar:     ≥ 128 GB RAM ECC DDR4 

Sasia Hard Disk te instaluar:    ≥ 4 SSD 

Kapaciteti me SSD: ≥200 GBsecili,te konfiguruar ne RAID 5 

RaidController:     te suportojeRaid 0,1,5,10 

 

Portat e Komunikimit  Min.     min. 2 porta USB,  

min. 2 Porta Ethernet (RJ45) Gb/s,  

(1) porte menaxhimi 

  

PSU ≥ 2 Redundant PSU 

Sistemi i Operimit i supportuar   Vmware, Windows, Linux, etj. 

Tastiera “Keyboard”:     StandartKeyboard QWERTY 

“Mouse”:      Minimum 3 ButtonScrollOptical 

Garancia       3 vjet 
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1.2  F.V. Workstation + 2 Monitor 

 

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE   

Pikët Min. për Procesorin sipas: cpubenchmark.net 
MinProc. RatingAccording to: cpubenchmark.net: 

10000 Pikë 

“RAM”: 16 GB, DDR4-2666 MHz, ECC 
Madhësia e HardDiskut “HDD Size”: (1) x 256 GB SSD Sistemi Operativ dhe (1) x 1 TB HDD 
Shpejtësia e HardDiskut “HDD Speed”: 7200 RPM SATA 6.0 Gb/spër HDD 

“DiskSubsystemControler”: 
Serial  ATA III 6.0  Gb/s,  Minimum  4  Serial  ATA 
Interfacewith RAID  0,1,5,10  Support.   (Hard Disk të 
Konfiguruar në RAID 1) 

Karta Grafike “Graphics”: 

Kartë Grafike HD e Dedikuar  PCI-E x16 ,Minimum 2 GB 
Memory,  min.  (2)  Porta  (VGA/DVI/HDMI/DP) mund te 
perdoret dhe adaptor.Karta të jetë e rekomanduar dhe 
instaluar nga prodhuesi për workstation. 

“Media Device”: DVD+/-RW withDualLayer DVD+R wri. Capacity 
“Slots”: Minimum (4) PCI/PCI-E nga të cilat min. (2) PCI-E x16 

KOMUNIKIMI & MENAXHIMI 

Portat e Komunikimit “Ports”: 

Min. (10) USB nga të cilat:  
a. min (4) USB Para 
b. min (6) USB 3.0 
(2) RJ-45, (1) Audio In/Out, (1) Mic. and (1) Headphone, (1) 
Portë Video (mund te perdoret dhe adaptor) 

“Networking”: (2) 10/100/1000 LAN GigabitEthernet Port 

“Sound”: IntegratedSoundCard 
“Speakers”: Internalspeakersor Built-in Monitor 
Siguria “SecurityManagement”: EmbeddedSecurity TPM 2.0 
Sistemi i Operimit “PreinstalledLicensed O. S.”: OEM Windows 10 64-bit Professionalpër Workstation 

Tastiera “Keyboard”: StandartKeyboard QWERTY 
“Mouse”: Minimum 3 ButtonScrollOptical 
Ushqimi “PowerSupply”: 220 V AC , 50 Hz 
Kursimi i energjisë “EnergyEfficency”: ENERGY STAR 

AKSESORËT 
Kabëll “PowerCord”: Po, European 
“Recover”: RecoverPartition 

MONITORI 
Tipi “Type”: LCD OSE LED i të njëjtës Markë me Kompjuterin 
Madhësia “Size”: ≥24" 
Rezolucioni “NativeResolution”: 1920 x 1080 @ 60 Hz 
Raporti i Kontrastit “ConstrastRatioStatic”: 1000:1 
Koha e Rifreskimit “Response Time”: ≤ 6ms 
“Display Port”: (1) VGA ose DVI dhe (1) prej Portave DP/DVI/HDMI 
Kursimi i Energjisë “EnergyEfficency”: EnergyStar 
Ushqimi “PowerSupply”: 220 V AC , 50 Hz 

GARANCIA 
Periudha e Mbulimit të Garancisë “Warranty”: 3 Vjet 
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1.3     F.V. Monitor  

Karakteristikat Minimale Teknike 

Tipi “Type”:      LED 

Madhësia “Size”:     ≥ 64” 

Rezolucioni:      ≥ FullHD1920x1080 në 60Hz 

Formati       16:9 

Frekuenca       60 Hz 

Contrast Ratio      ≥3000:1 

Ndricimi      ≥300 cd/m2 

Koha e Rifreskimit “Response Time”:  ≤ 8 ms 

Altoparlante      ≥ 2 (min. 10 w) 

Këndi i shikimit (Vertikal / Horizontal)  178 ° / 178 ° 

Kursimi i Energjisë “EnergyEfficency”:  EnergyStar 

Ushqimi “PowerSupply”:    220 V AC, 50 Hz 

Portat e Komunikimit “Ports”: Min: (2) USB, (1) RJ-45, (2) HDMI, (1) 

Audio out, (1) Audio in, (1)  

DVI/DisplayPort (1) RS232C In/Out 

“Networking”:      Lan. 

Aksesor montimi në mure:    Po 

Garancia       1 vit 

 

 

1.4      F.V. Switch 24 Port PoE 

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE 

NDËRFAQET DHE KARAKTERISTIKAT HARDWARE 

Porta 10/100/1000Mbps RJ45 (Auto 

Negocim /AutoMDI/MDIX) 
≥ 24 (POE af/at) 

Porta SFP Opsionale 

Porta Uplink (baker/fiber) 100/1000Mbps 

SFP Slots 
2-4 / Combo Opsionale 

Porta Combo Opsionale 

Porta Console RJ-45/RS-232 1 

Instaliminë Rack 19’’ Rack Mountable 

HYRJE "INPUT" 

Tensioni Nominal 100~240 V AC 

Frekuenca 50/60 Hz 
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PERFORMANCA DHE FLEKSIBILITETI 

Switching Capacity ≥  96Gbps 

Throughput ≥  70Mpps 

Flash memory 128 MB 

RAM 512 MB 

Jumbo Frame Opsionale 

TabelëtëAdresave MAC 16k 

Fan Opsionale 

STANDARDET 

IEEE 802.3 - 10BASE-T Po 

IEEE 802.3u - 100BASE-T Po 

IEEE 802.3ab - 1000BASE-T Po 

IEEE 802.3z - 1000BASE-X Po 

IEEE 802.3ad - Agregimlinku Po 

IEEE 802.3x - full duplex on 10BASE-T, 

100BASE- TX, and 1000BASE-T ports 
Po 

IEEE 802.1d - Spanning Tree Protocol Po 

IEEE 802.1s - multi STP Po 

IEEE 802.1w - RSTP Po 

IEEE 802.1q - VLAN Po 

IEEE 802.1x - Port-based Network 

Access Control 
Po 

IEEE 802.1p - QoS Classification Po 

IEEE 802.3af - PoE Po (24 Porta) 

IEEE 802.3at - PoE Po (24 Porta) 

SISTEMI OPERATIV 

TëJetëiOrientuarpërOperacionet LAN Po 

Të Ketë Mundësi për Upgrade Po 

QUALITY OF SERVICE 

Priority Queues Po 

Queue Scheduling SP, WRR 

VECORITË NË LAYER 2 DHE 3 

IGMP Snooping V1/V2/V3 

Spanning Tree STP/RSTP/MSTP 

LLDP Po 

BPDU Filtering/Guard Po 

Detektimtë Loopback Po 

802.3x Flow Control Po 

VLAN 4k, (Voice VLAN Opsional) 

AgregimtëLinkeve 802.3ad LACP 

Adresimi IPv6 Po 
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DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP 

Option82 përklientët 
Po 

Dynamic ARP inspection (DAI) 
Po 

LimitimtëShpejtësisë Port/Flow 

Policy-Based Routing (PBR) Jo 

Routimi Jo 

SIGURIA 

Access Control List L2 - L4 

TCP/UDP Ports Po 

Protokollin DSCP Po 

Authentication 
TACACS+, RADIUS, IEEE 802.1X, Port/MAC, 
SSH v1/v2, SSLv2/v3/TLSv1 

Storm Control Broadcast, Multicast, Unicast 

MENAXHIMI 

Web-based GUI dhe CLI Po 

RS-232 Console / RJ-45 Console Po 

Telnet, SSH Po 

Monitorimtë CPU Po 

SNTP Po 

Upgrade të Firmware TFTP osendërfaqes Web 

Ekran LED Opsionale 

SNMP v1/v2c/v3 Po 

SYSLOG Po 

Periudha e Mbulimit të 

Garancisë“Warranty”: 
1 Vit 

 

 
 

1.5 F.V. Firewall(VPN Router) 

Karakteristikat Minimale Teknike 

KARAKTERISTIKA MINIMALE TEKNIKE 

FIREWALL  

FirewallThroughput     minimumi 1Gbps  

VPN Throughput     minimumi 100Mbps  

IPSecVPNpeers     minimumi 100 

IPSThroughput     minimumi 100Mbps    

ConcurrentSessions     minimumi 100K  

NewSessions/s     minimumi 15K 

CopperEthernetNICs    minimumi 4x10/100/1000BASE-T  

RJ-45 Console Port 1 

USB       1 

ManagementEthernetPort    1  
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HighAvailability     Active/StandbyforHighAvailability 

PowerSupply Unit Te ketemin. 2 ushqyes tensioni AC 220v                           

redundant 

SSD oseHDD ose ekuivalent    Minimumi 100 GB 

Forma       Të jetë “RackMounted” 

Periudha e Mbulimit të Garancisë 

“Warranty”:  

1 Vit 

 

 

 

 

1.6      F.V. Inverter 

Karakteristikat Minimale Teknike 

Fuqia      min. 3600 W 

Tensioni nominal ne hyreje   220-240 VAC 

Frekuenca      50/60 Hz 

Nderfaqjahyrese    Me tela (ne varesi te ambientit) 

Tensioni ne dalje    220 VAC 

Frekuenca      50 Hz 

Nderfaqjadalese Me tela (daljet te pershtaten ne varesi te 

pajisjeve) 

Numri i Baterive min. 3 Bateri 

Voltazhi i baterive 12V 

Kapaciteti i baterive 100Ah 

Garancia  3 vjet 

 

 

1.7      F.V. Transponder (MTU) 

TRANSMETIMI 

• Transmetimi te jete satelitor dhe GSM 

KOMUNIKIMI 

 Te ketemundesi qe te komunikoje me terminale te ndryshme (Tablet/Mobile Phoneetj) 

nepermjetWireless ose Bluetooth ose Modem ose Porte USB, per transmetimin e 

raporteve te ndyshme qe mund te nevojiten, per te realizuar 

ElectronicRecordingandReportingSystem. Keto transmetime raportesh duhet te 

inkludohen ne sistemin e mevonshemkombetar ne QNOD 

ALARM 

• Alarmet e shkaktuara nga ngjarja gjeografike 

• Hyrje ose Dalje ne zona te parapercaktuara 

• Varkë në port ose e ndaluar 

• Humbja e sinjalit të satelitit ose GPS 

• Dështimi i furnizimit me energji elektrike 

REMOTE CONTROL 

• Konsultimi i parametrave të terminalit (ON, OFF, bateri, ...) 

• Ndryshimi i cilësimeve të terminalit (frekuenca e raporteve ...) 
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• Pozicionet sipas kërkesës (polling) 

• Konsultimi i pozicioneve të arkivuara (mënyra e rishikimit të raporteve të pozicionit) 

• Monitorimi i gjendjes së sensorit 

• Përditësimi i zonave  

Mbrojtja:      IP67, NEMA6 

Furnizimi me energji të jashtme  DC nga min. 10V  

Temperatura e punës:     -20 ° C deri + 55 ° C 

Bateri e brendshme    PO 

Paneli Diellor:     min. 6V 

Konformiteti     CE, IEC 61010-1/ IEC 60945 

Sensoret:  

• Sensori i levizjes 

• Sensori i temperatures 
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