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1. SKEDARI I SHËRBIMIT 101 

(PAGESAT PËR INFORMACION, BASHKEVENDOSJE, SHERBIME 

SHOQERUESE DHE ANULLIM POROSIE) 

 

Në këtë seksion përfshihen pagesat për bashkëvendosje dhe lloje të tjera shërbimesh që aplikohen 

për të gjitha format e LLU-së. 

 

1. Tarifat për informacion/testim (pagesa njëherëshe për çdo linjë bakri) dhe bashkëvendosje 

2. Pagesat për përgatitjen e vendit (pagesa njëherëshe për cdo vend), energjinë dhe kabllot lidhës 

3. Pagesat për qeranë mujore të bashkëvendosjes fizike  

4. Pagesat për shërbimet e mbikqyrjes/shoqëruese ( faturuar për çdo vënd të vizituar cdo muaj) 

5. Pagesat për anullimin e kërkesave 

 

Për hollësi dhe detaje mbi shërbimet dhe kushtet e termat e ofrimit të tyre, referencat ndodhen në 

Pjesën e Përgjithshme të dokumentit dhe Aneks C, Skedarët e Shërbimeve. 

 

Tarifat e dhëna në këtë seksion për pikat 1-5, nuk përfshijnë TVSH. 

 

1. Tarifat one-off për informacion/testim të linjës LLU (të gjitha format e LLU)1 dhe 

bashkëvendosje 

 

1.1 Tarifë për informacion/testim paraprak për linjë LLU (interferenca të mundshme) 

 

Tarifa për informacion/testim paraprak për një linjë LLU(të gjitha format e LLU) aplikohet për 

testimin e një linje nga ONE Albania për interferenca të mundshme të linjës së kërkuar me linjat e 

tjera të bakrit. Ky shërbim ofrohet me kërkesë të operatorit përfitues para se të bëjë porosinë për 

linjën. Tarifa paguhet në rast se rezultatet e testimit janë pozitive. 

 

 Shërbimi Tarifa në leke 

1.1 Testimi paraprak i linjës së bakrit LLU për interferenca të mundshme 2,000 

 

 

1.2 Tarifë për informacion/testim të detajuar për linjë LLU  

 

Kjo tarifë aplikohet për çdo kërkesë të operatorit përfitues për informacion/testim të detajuar të 

linjës së bakrit LLU për fizibilitetin dhe cilësinë e mundshme të ofrimit të shërbimit LLU. Testimi 

i linjës së bakrit të kërkuar përfshin testimin për të matur gjatësinë, rezistencën DC, nivelin e 

zhurmave dhe sinjalit në linjën e bakrit të kërkuar. Kjo tarifë përfshin edhe shërbimin 1.1 më lart, 

pra dhe testimin për interferenca të mundshme të linjës. 
 

 Shërbimi Tarifa në lekë 

1.2 Testimi i detajuar i linjës LLU 4,500 

1.3 Tarifë për informacion paraprak për bashkëvendosje  

                                                           
1 Full dhe shared LLU, full dhe shared sub-loop (SLLU) 
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Tarifa për informacion paraprak për bashkëvendosje në një vend të caktuar aplikohet pas kërkesës 

së operatorit përfitues për informacion për mundësinë e bashkëvendosjes në një vend të caktuar të 

ONE Albania ku ofrohet bashkëvendosje. Informacioni i dhënë nga ONE Albania përfshin 

shqyrtimin nëse vendi i kërkuar është i përshtatshëm/mundshëm për bashkëvendosje. Ky shërbim 

ofrohet me kërkesë të operatorit përfitues para se të bëjë porosinë për bashkëvendosje. Tarifa 

paguhet vetëm në rast se rezultatet e raportit janë pozitive/ka mundësi bashkëvendosje. Për vendet 

që janë shqyrtuar më parë nuk aplikohet tarifë. 

 

 Shërbimi Tarifa në Lekë 

1.3 Informacion paraprak për bashkëvendosje (për çdo vend)  25,000 

 

 

1.4 Tarifë për informacion/kqyrje të detajuar për bashkëvendosje  

 

Kjo tarifë aplikohet për çdo kërkesë të operatorit përfitues për informacion/testim të detajuar të një 

vendi të caktuar për bashkëvendosje për fizibilitetin dhe cilësinë e mundshme të ofrimit të 

shërbimit të bashkëvendosjes. Informacioni i dhënë nga ONE Albania përfshin informacion të 

detajuar për vendin e bashkëvendosjes së mundshme dhe kqyrjen e vendit nga operatori përfitues. 

Kjo tarifë përfshin edhe shërbimin 1.3 më lart, pra edhe informacionin paraprak për 

bashkëvendosje nëse operatori përfitues zgjedh direkt shërbimin 1.4. 

 

 Shërbimi Tarifa në Lekë 

1.4 Informacion/kqyrje të detajuar për bashkëvendosje (për çdo vend)  50,000 

 

 

 

2. Pagesat për përgatitjen e vendit 

 

2.1 Pagesat për përgatitjen e vendit 

 

Për rastet kur ONE Albania ofron bashkëvendosje fizike me instalime të një ndarje apo të një 

strukture mbrojtëse dhe bashkëvendosje në distancë me ambientet e tij në dhoma të pajisura (raste 

4/b dhe 5/b të nenit 8 të Rregullores Akses dhe Interkoneksion), ONE Albania: 

 

a) Brenda 15 ditëve nga data e marrjes së kërkesës përgatit dhe i paraqet operatorit përfitues 

vlerësimin e kostove të punimeve (preventivin), të nevojshme për instalimin e 

bashkëvendosjes; 

b) Brenda një afati 36 ditor, në rastin e përmendur në paragrafin 4.b të nenit, ose brenda një afati 

60 ditor në rastin e përmendur në pikën 5.b të nenit; që prej momentit të marrjes së miratimit 

prej operatorit përfitues për vlerësimin e kostove të punimeve, operatori ofrues e pajis 

plotësisht hapësirën e bashkëvendosjes. 

 

2.2 Ofrimi i shërbimit të furnizimit me energji (për KW e kërkuar) 
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ONE Albania ofron shërbimin e furnizimit me energji (DC/48V dhe AC/220V) për paisjet e 

operatorit përfitues në bashkëvendosje në ambjentet e tij. 

 

DC / 48 V              24 lekë/W/muaj 

AC / 220 V            CEZ (   ) lekë/W/muaj 

 

2.3 Terminimet e kabllove lidhës në MDF 
 

Pagesa bazë për kabllot me fibër përfshin 10 m e parë të jashtëm dhe 10 m e parë të brendshëm. 

Pagesa për çdo metër shtesë aplikohet vetëm për instalimet e brendshme apo të jashtme të më 

shumë se 10 m. 

 

Blloku i MDF-strica (për 100 kopje, 

përfshirë kabllot) 

Lekë 

20,000 

Instalimi i 

Fibrës 

Pagesa bazë 32,273 

I jashtëm (për m) 1,990 

I brendshëm (për m) 1,238 

 

 

3. Pagesat për qeranë mujore të bashkëvendosjes fizike 

 

Tabelat e mëposhtme janë për qeranë për metër katror për çdo njësi (unit) të paisjes në ambjente 

të brendshme2 në centralet/kabinete të ONE Albania. (1 unit=44.45mm=175 inç-Lartësi)  

 

Qeraja bazë – për m 2 

 

Emertimi i 

Qendres 
Adresa 

Lloji i 

Vendndodhjes 

Qera 

Vjetore 

per m2 

(Në leke) 

A / 

C 

Dysheme 

Teknologjike 

Furnizimi 

me 

gjenerator 

'stand by' 

Madhesia 

e 

Qendres 

Shkoder 

Bulevardi Skenderbeu, 

Lagjia “Vasil Shanto”, 

Rruga “Marin Barleti” 

Urban 37909 Po Po Po E madhe 

Puke Rruga e Deshmoreve Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

F. Arrez Qender, ”Lagjia Qytet” Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

Kukes 
Lagjia nr.5, Rruga 

“Dituria” 
Urban 37909 Po Jo Po E mesme 

Has 

"Rruga e Muzeut" 

Godina Nr.6 , qyteti 

Krume 

Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

Peshkopi Bulevardi “Elez Isufi” Urban 37909 Po Po Po E mesme 

                                                           
2 Qeraja në ambjente të jashtme të ONE Albania është 2500 lek/m2/muaj  
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Burrel 
Lagja Partizani  Sheshi 

Ahmet Zogu Nr.10 
Urban 37909 Po Po Po E mesme 

Bulqize   Lagjia Minatori Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

Lezhe 
Qender, Lagjia Varosh-

Rruga 'Gjergj Fishta' 
Urban 37909 Po Po Po E mesme 

Shengjin 

ONE Albania Shengjin - 

Qender- Rruga 'Nene 

Tereza' 

Urban 37909 Po Po Po E vogel 

Rreshen 

ONE Albania Rreshen, 

Qender, Sheshi Abat 

DOCI, Rruga “Gjergj 

Fishta” 

Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

Laç 

ONE Albania Lac, 

Qender, Lagje Nr 3, 

Rruga “Erjon Hoxha” 

Urban 37909 Po Jo Po E mesme 

Durres 
Qender, Lagja Nr 11, 

Rruga "Ismail Qemali" 
Urban 43909 Po Po Po E madhe 

Plazh 
Plazh "Hekurudha", 

Rruga Pavaresia" 
Urban 37909 Po Jo Po E mesme 

Kavaje 
Qender,  Shetitorja "Josif 

Budo", Lagja Nr 3 
Urban 37909 Po Po Po E mesme 

Rrogozhine Qender "Lagja Nr 1" Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

TIRANE 

(Myslym 

Shyri) 

Rruga Myslym Shyri,  Nr 

42 
Urban 43909 Po Po Po E madhe 

TIRANE 

(DTA) 

Rruga Kongresi i 

Manastirit, Nr. 22 
Urban 43909 Po Po Po E madhe 

Kruje 
Rruga Skenderbej, 

Qender  
Urban 37909 Po Po Po E mesme 

Elbasan 

ONE Albania Elbasan, 

Qender, Lagjia ”28 

Nentori”, Rruga “Lublin 

Dilja”  

Urban 37909 Po Po Po E madhe 

Peqin 
ONE Albania Peqin, 

Qender, Lagjja”Xhami”  
Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

Gramsh 

ONE Albania Gramsh, 

Qender,  Lagjia”Holta”, 

Pallati Nr.46  

Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

Librazhd 

ONE Albania Librazhd 

Qender: 

Lagjia”Nr.1”,Pallati 

Nr.37  

Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

Fier 

Lagjia "Kastrioti" 

Rr:"Brigada XI 

Sulmuese"Fier  

Urban 43909 Po Po Po E madhe 

Ballsh 
Lagjia "5 Shkurti"  

Ballsh  
Urban 37909 Po Jo Po E vogel 
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Lushnje 

Lagjia "Kongresi i 

Lushnjes", prane Postes 

Shqiptare  

Urban 37909 Po Po Po E mesme 

Berat 

Qender, Lagjia “22 

Tetori”, Rruga 

“Antipatrea”,  Nr.376  

Urban 37909 Po Po Po E mesme 

Kuçove 
Rruga e Re Nr. 17, 

Lagjia "Ll. Prifti"  
Urban 37909 Po Jo Po E mesme 

Vlore 
Rruga Demokracia, Nr. 

5  
Urban 37909 Po Po Po E madhe 

Korçe 
Lagjia 12, Bulevardi" 

Republika", Nr.11  
Urban 37909 Po Po Po E madhe 

Pogradec 
Lagjia 2, Rruga " Rinia ", 

Nr.72  
Urban 37909 Po Po Po E mesme 

Leskovik Blloku 2, Leskovik  Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

Bilisht 
Lagjia 2, Rruga " Kosova 

", Nr. 8  
Urban 37909 Po Po Po E vogel 

Gjirokaster 

Qender, Lagjia Varosh , 

Rruga  “Dr.Vasil 

Laboviti”, Nr 3  

Urban 37909 Po Po Po E mesme 

Permet 
Lagjia Partizani , Rruga 

“Mentor Xhemali”  
Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

Kelcyre 

Sheshi  Musa Fratari , 

Rruga Kryepeshkopi  

Anastas  

Urban 37909 Po Jo Po E vogel 

Sarande 
Rruga Skenderbeu,  Nr 

10  
Urban 37909 Po Po Po E mesme 

 

 

4. Pagesat për shërbimet e mbikqyrjes / shoqërimit 

 

Këto shërbime do të shënohen për cdo mbikqyrje/shoqërim të vëndit dhe do të faturohen në muajin 

kalendarik. Këto pagesa do të aplikohen vetem  kur kërkuesi i aksesit ka kërkuar akses të shoqëruar 

dhe në rast të aksesit të pashoqëruar do të aplikohet procedura e akreditimit. 

 

A. Pagesat për aksesin e planifikuar  

 

  

Orët standarte  1,000 lek/orë 

Orët jashtë orarit zyrtar të punës 1,250 lek/orë 

 

 

B. Pagesat për aksesin e paplanifikuar 

 

  

Orët standarte 1,500 lek/orë 

Orët jashtë orarit zyrtar të punës 1,750 lek/orë 
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5. Anullimi i porosisë  

 

Tarifa e anullimit të porosisë paguhet nga operatori përfitues në rast se ka porositur një linjë për 

LLU (çdo lloj: full dhe shared LLU, loop dhe sub-loop) dhe më pas kërkon anullimin e porosisë. 

 

Anullim porosie Tarifa në Lekë 

Anullim 24 orë para orës 12 të datës kur është afati i 

vënies në dispozicion të linjës. 

1,000 

Anullim më vonë se 24 orë  para orës 12 të datës kur 

është afati i vënies në dispozicion të linjës. 

Tarifa e instalimit (lidhjes), plus tarifën 

e ç’instalimit (zgjidhjes) 

 

Këto pagesa janë të aplikueshme vetëm për porositë për linjat ku mund të ofrohet LLU. 
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2. SKEDARI SHËRBIMIT 102 

(AKSESI I PLOTË NË RRJETIN LOKAL (ULMP)) 

 
Specifike: kur pika e aksesit eshte brenda ambienteve të ONE Albania (ish centralet telefonike të 

ONE Albania) për sa kohë do të ketë ende të tilla sipas përditësimit të Aneksit F të Dokumentit të 

RUO-s 

 

1. Pagesat e aplikueshme për shërbimin e aksesit të plotë në rrjetin lokal janë si më poshtë: 

 

1.1. Pagesat e lidhjes  

 

Shërbimi Tarifa   

Instalimi i aksesit të plotë në 

rrjetin lokal (full unbundled 

access) 

1,686 Lekë/ linjë (sipas 

VKD Nr. 2704) 

Pagesa e lidhjes ULMP me 

realizim të sukseshëm (porosi PU 

& PUI- për linjë aktive) 

 

 

1.2. Pagesat për zgjidhjen (c`instalimin) 

 

Shërbimi Tarifa në Lekë 

Zgjidhja (c`instalimi) i aksesit të plotë në LLU 1,000  

 

 

1.3. Pagesat Mujore 

 

Shërbimi Tarifa   

Akses i plotë në rrjetin lokal (full unbundled 

access) 

801 Lekë/ linjë  Qeraja mujore për 

akses të plotë në LLU 

 

 

1.4. Pagesat në bazë përdorimi për riparimin e difekteve 

 

Shërbimi Tarifa në Lekë 

Riparimi i Defektit të Linjës ULMP 5,000  

 

Shënim:  

Tarifat e dhëna në pikat 1.1-1.4, nuk përfshijnë TVSH 

 

ONE Albania do të zbresë cdo pagesë të shkaktuar kërkuesit të aksesit nëse difekti që lidhet me 

furnizimin e shërbimit mbërrin brënda 8 ditëve pune për linjën që ofrohet. Këto difekte përfshijnë 

Difektet Fillestare (Early life Faults ELFs) dhe “Dead on Arrivals faults” (DOA) 

 

ONE Albania do të zbresë gjithashtu  cdo pagesë të shkaktuar kërkuesit të aksesit për një defekt të 

përsëritur që nuk është rezultat i një difekti të vecantë të rrjetit dhe që ndodh brënda 8 ditëve pune 

që kur ky defekt është riparuar njëherë. 
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Dead on Arrival (DOA) 

ONE Albania përkufizon DOA për raste kur ONE Albania ka realizuar lidhjen fizike në përputhje 

me këtë ofertë, por në realitet shërbimi është pamundësuar për arsye që nuk burojnë prej tij. 

 

Early Life Faults (ELFs) 

ONE Albania përkufizon (ELFs) si defekte që raportohen, lokalizohen dhe riparohen brenda një 

periudhe prej tetë (8) ditë pune duke filluar nga momenti i ofrimit të shërbimit. Në këtë kategori 

përfshihen edhe difektet DOA. Në cdo rast kategorizimi i defekteve bëhet nga ONE Albania. 

 

Defektet e Përsëritura 

ONE Albania përkufizon si RF ato difekte që ndodhin brenda një periudhe prej 8 (tete) ditë pune 

nga momenti i riparimit të defektit të parë dhe që nuk janë rezultat i një defekti të vecantë të rrjetit. 
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3. SKEDARI SHËRBIMIT 103 

(AKSESI I PËRBASHKËT NË RRJETIN LOKAL (LINE SHARING) 

 
Specifike: kur pika e aksesit eshte brenda ambienenteve tw ONE Albania (ish centralet telefonike të 

ONE Albania) për sa kohë do të ketë ende të tilla sipas përditësimit të Aneksit F të Dokumentit të 

RUO-s 

 

 

1. Pagesat e aplikueshme për shërbimin e aksesit të përbashkët në rrjetin lokal janë si më poshtë: 

 

1.1. Pagesat e lidhjes 

 

Shërbimi Tarifa 

 

 

Instalimi i aksesit të 

përbashkët në rrjetin lokal 

të hapur  

2,452 Lekë/ linjë (sipas 

VKD Nr. 2704) 

Pagesa e lidhjes LS me realizim të 

sukseshëm (linjë fizike ekzistuese- 

kërkuesi i aksesit mundëson spliterin) 

 

 

1.2. Pagesat për zgjidhjen (ç`instalimin) 

 

shërbimi Tarifa në Lekë 

Zgjidhja (ç`instalimi)i LS* 1,500 

*zgjidhja (ç`instalimi) aplikohet vetëm me kerkese te kërkuesit te aksesit. 

 

 

1.3. Pagesat Mujore 

 

Shërbimi Tarifa  

Akses i përbashkët në rrjetin lokal (shared 

access LLU) 

468 Lekë/ linjë  Qeraja mujore për LS 

 

1.4. Pagesat në bazë përdorimi 

 

Shërbimi Tarifa në Lekë 

Riparimi i Defektit të Linjë LS 5,000  

 

Shënim:  

Tarifat e dhëna në pikat 1.1-1.4, nuk përfshijnë TVSH 

 

ONE Albania do të zbresë cdo pagesë të shkaktuar kërkuesit të aksesit nëse difekti qe lidhet me 

furnizimin e sherbimit mbërrin brënda 8 ditëve pune për linjën që ofrohet. Këto difekte përfshijnë 

Difektet Fillestare (Early life Faults ELFs) dhe “Dead on Arrivals faults” (DOA) 

 



Faqe 12 nga 13 
 

ONE Albania do të zbresë gjithashtu  cdo pagesë të shkaktuar kërkuesit të aksesit për një defekt të 

përsëritur që nuk është rezultat i një difekti të vecantë të rrjetit dhe që ndodh brënda 8 ditëve pune 

që kur ky defekt është riparuar njëherë. 

 

Dead on Arrival (DOA) 

ONE Albania përkufizon DOA për raste kur ONE Albania ka realizuar lidhjen fizike në përputhje 

me këtë ofertë, por në realitet shërbimi është pamundësuar për arsye që nuk burojnë prej tij. 

 

Early Life Faults (ELFs) 

ONE Albania përkufizon (ELFs) si defekte që raportohen, lokalizohen dhe riparohen brenda një 

periudhe prej tetë (8) ditë pune duke filluar nga momenti i ofrimit të shërbimit. Në këtë kategori 

perfshihen edhe difektet DOA. Në cdo rast kategorizimi i defekteve bëhet nga ONE Albania. 

 

Defektet e Përsëritura 

ONE Albania përkufizon si RF ato difekte që ndodhin brenda një periudhe prej 8 (tete) ditë pune 

nga momenti i riparimit të defektit të parë dhe që nuk janë rezultat i një defekti të vecantë të rrjetit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faqe 13 nga 13 
 

4. SKEDARI SHËRBIMIT 104 

(AKSESI I PLOTË DHE AKSES I PERBASHKËT NË RRJETIN LOKAL-MSAN) 

 

1. Pagesat e aplikueshme për shërbimin e aksesit në rrjetin lokal-MSAN janë si më poshtë: 

 

1.1. Pagesat e lidhjes 

 

Shërbimi Tarifa   

Aksesi i plotë në rrjetin 

lokal-MSAN 

1,686 Lekë/ 

linjë 

Pagesa e lidhjes ULMP me realizim të sukseshëm 

(porosi PU & PUI – për linjë aktive) 

Akses i përbashkët në 

rrjetin lokal-MSAN 

2,452 Lek/ 

linjë 

Pagesa e lidhjes ULMP me realizim të sukseshëm 

(linjë fizike ekzistuese -kërkuesi i aksesit 

mundëson spliterin) 

 

 

1.2. Pagesat Mujore 

 

 

Shërbimi Tarifa  

Aksesi i plotë në rrjetin lokal- 

MSAN 

664 Lekë/ linjë  

(nga 01.07.2017, sipas VKD Nr. 13, dt 

04.05.2017) 

Akses i përbashkët në rrjetin 

lokal- MSAN 

398 Lekë/ linjë  

 (nga 01.07.2017, sipas VKD Nr.13, dt 

04.05.2017) 

 

 

1.3. Riparimi i defekteve 

 

Shërbimi Tarifa në Lekë 

Riparimi i defektit për Aksesin e plotë dhe 

të përbashkët në rrjetin lokal-MSAN 

5,000  

 

 

1.4. Zgjidhja (ç`instalimi) 

 

Shërbimi Tarifa në Lekë 

Zgjidhja (ç`instalimi) i Aksesit të plotë në 

rrjetin lokal-MSAN 

2,000  

Zgjidhja (ç`instalimi) i Aksesit të 

përbashkët në rrjetin lokal-MSAN 

3,000  

 

Shënim:  

Tarifat e dhëna në pikat 1.1-1.4 nuk përfshijnë TVSH 


