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I.    NJOFTIMI I KONTRATËS 

 

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” 

Adresa   Rr.Elbasanit, P.Abau, H2, K6, Ap 13, Tirana Albania 

Tel/Fax  +355 42 230 24 10 

E-mail   info@cdc-tff.org 

Faqja e Internetit www.cdc-tff.org 

 

Seksioni 2 Objekti i kontratës 

2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike” 

Realizimi i punëve Projektimi dhe realizimi i punëve 

X  

2.1 Përshkrim i shkurtër i kontratës/ marrëveshjes kuadër 

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 20.000 EURO me TVSH 

2.  Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj,  shumatorja e çmimeve 

për njësi është  20.000 Euro me TVSH 

3. Burimi i Financimit: Projekti SEED, i financuar nga Agjensia Austriake për Zhvillim 

dhe Volkshilfe Österreich 

4. Objekti  i kontratës: ”Restaurimi i godinës ish-shish dhe kthimi në Qendër për Turizmin 

dhe Zhvillimin Rural në Bashkinë Pukë” 

2. 3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   

duke filluar nga  lidhja kontrates me përfundim në  45 ditë 

2.4 Vendndodhja e objektit të kontratës/ marrëveshjes kuadër: 

Godina e ish-shish, Bashkia Pukë 

2.5       Do të pranohet nenkontraktimi:   

Po  Jo x 
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Seksioni 4  Procedura 

4.1 Lloji i procedurës: Kërkesë për Propozim. 

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

 A) çmimi më i ulët x 

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:   

 Data: 17/05/2019 (dd/mm/vvvv)   Ora: 17:00 

Vendi: Rr.Elbasanit, P.Abau, H2, K6, Ap 13, Tiranë, Shqipëri 

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:   

Data: 17/05/2019 (dd/mm/vvvv)   Ora: 17:00 

Vendi: Rr.Elbasanit, P.Abau, H2, K6, Ap 13, Tiranë, Shqipëri 

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 70 (e shprehur në ditë) 

4.6 Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:   

Shqip x Anglisht  

Tjetër _______________ 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 18/04/2019 
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II.  UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË 

Seksioni 1 Hartimi i ofertës 

1.1  Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të 

refuzohen si të papranueshme. 

1.2  Operatori Ekonomik perballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së 

tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.  

1.4  Origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë qe nuk fshihet. Të gjitha fletët 

e ofertes duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç 

literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen 

nga Personi(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në kërkesë/ofertë duhet të jetë i lexueshëm 

dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.  

1.5    Në rast të kërkesave/ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta 

duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do 

të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.   

1.6  Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm: 

a) Formulari i Ofertës Ekonomike, plotësuar sipas Shtojcës 1.  

b) Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1. 

c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (skica, projekte, etj) 

___________ , 

___________ , 

___________ . 

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 9. 

 Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.  

1.7      Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së. 

1.8  Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën te futur në një zarf jotransparent, 

të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: 

“Ofertë për ekzekutimin e __________ punëve; Nr Njoftimit_______________  

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN 

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA _____________ 

(dd/mm/vv), ______orë”.  

1.9   Ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim 

ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si 
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modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim 

para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit 

duhet të shënohet përkatësisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TËRHEQJE 

OFERTE”.  

Seksioni 2   Përllogaritja e ofertës ekonomike  

2.1  Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, 

duke përcaktuar punët që do të realizohen, sasitë dhe çmimin e tyre. 

2.2  Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën EURO, duke përfshirë edhe tatimet që 

zbatohen por pa përfshirë TVSH-ne.. 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në preventiv çmimet 

për cdo zë punimi dhe çmimin total të ofertës të të gjitha punëve, pa TVSH. Vlera e 

TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet cmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës. 

2.4  Përvec kur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi 

duhet të jenë të fiksuar përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t’i nënshtrohen 

asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm dhe që nuk 

është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e 

papranueshme.   

2.6   Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës 

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, 

të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, 

autoriteti kontraktor mund t’i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e 

vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojë këtë kërkesë me 

shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. 

Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin 

Kontraktor me shkrim, dhe  paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. 

Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga 

Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e 

pranon kërkesën në fjalë, ose nuk  paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, 

atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën. 

2.7   Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së. 

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave 

Kriteret e përzgjedhjes 

3.1  (Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar 

Kontrata do t’i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët  të ofertës. 

3.2        Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra 



  

 

 

 

Support of Educational and Employment Development in Albania, Kosovo and Serbia  
   

 

6 

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre 

aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e 

njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo 

korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi 

t’a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë 

korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të 

ofertës, nëse ekziston një e tillë.    

3.2.2  Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas 

shëmbujve të mëposhtme:   

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, 

atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur 

shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik; 

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga 

shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe 

rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që 

korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali 

dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme 

për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet Ofertat 

me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më 

shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.  

3.4     Ofertat anomalisht të ulëta  

3.4.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me punët e ofruara, atëherë 

Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse 

Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i 

fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.  

3.4.2   Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII 

të RrPP. 

            Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, 

oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit 

limit të përllogaritur.  

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-

së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85  përqind 

e mesatares së ofertave  të vlefshme. 

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të 

ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për 

kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP. 
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 Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore 

sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 

të LPP. 

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre 

ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë: 

O –  Oferta 

MO –  Mesatarja e Ofertave te vlefshme 

n –  Numri i Ofertave te vlefshme 

ZM –  Zbritja e Mundshme 

MO = O1 + O2 + O3 + … On / n 

ZM = 85 % Mo 

Vlera e Ofertës që vlerësohet  <..ZM........... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e 

Ulët 

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme,  do 

të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me piket 

më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët . 

3.5.  Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së. 

Seksioni 4.  Nënshkrimi i Kontratës 

4.1  Njoftimi i fituesit 

        Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fituesin, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç 

parashikohet në Shtojcën 13. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në faqen zyrtare të 

organizatës www.cdc-tff.org.  

4.2  Sigurimi i kontratës 

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për 

ekzekutimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të 

Kontratës, sipas Shtojcës 16 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit 

të kontratës.  

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme: 

a) garanci bankare 

b)garanci sigurimi. 
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III.  SHTOJCAT 

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT: 

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike 

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur 

Shtojca 2: Ftesë për Ofertë 

Shtojca 3: Formulari i Informacionit Konfidencial 

Shtojca 4: Deklaratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme  

Shtojca 5:  Deklaratë mbi permbushjen e Specifikimeve teknike nga operatori ekonomik 

Shtojca 6:  Planifikimi i Kontratave në Marrëveshjen Kuadër 

Shtojca 7:  Deklarata për konfliktin e interesit 

Shtojca 8:  Deklarata mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme 

Shtojca 9: Formular i vlerësimit për realizimin e punimeve 

Shtojca 10:  Deklarata e disponueshmërisë së makinerive 

Shtojca 11: Deklaratë mbi kontratat e lidhura apo në proces 

Shtojca 12 : Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit 

Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike  

Shtojca 14: Preventivat e punimeve 

Shtojca 15: Formulari për Njoftimin e Skualifikimit   

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Fituesit  

Shtojca 17: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës 

Shtojca 18: Kushtet e Vecanta të Kontratës 

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës 

Shtojca 20: Formulari i Njoftimit të Anullimit 

Shtojca 21: Formulari i Ankesës ne Autoritetin Kontraktor 

 

 

 

 



  

 

 

 

Support of Educational and Employment Development in Albania, Kosovo and Serbia  
   

 

9 

Shtojca 1 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE 

Emri i Ofertuesit_____________________ 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

* * * 

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti] 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se: 

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH; 

2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH 

Nr Nr. 
Analize 

Përshkrimi i Punëve Njësi Sasia Çmimi/Njësi  Cmimi 
Total 

1.       

2.       

3.       

       

Shuma 

Fondi Rezervë 

Shuma 

TVSH 

SHUMA TOTAL 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

Vula                              ______________ 

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar në dokumentat e tenderit )  
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Shtojca 1/1 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

DEKLARATË 

Për paraqitje Oferte të Pavarur 

 

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në 

datë:_________________; nga Autoriteti Kontraktor: __________________; me objekt: 

_____________________; me fond limit: __________________. 

 

Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit 

ekonomik__________________, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e 

konkurrencës”, bëj këtë deklarim dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të  

plota  në çdo aspekt: 

Unë vërtetoj, në interes të:__________________________që: 

(Emri i operatorit ekonomik)  

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate; 

2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja 

në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e  plotë dhe / ose e saktë 

në çdo aspekt; 

3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në 

interes të Ofertuesit; 

4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës,është i autorizuar nga 

Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit; 

5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” 

nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm  nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si 

bashkim operatorësh ekonomik, që: 

a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, 

të bërë nga Autoriteti Kontraktor; 

b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, 

mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës 

për Ofertë.  

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme): 

 Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa 

komunikuar  dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër; 
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 Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më 

shumë  konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në 

dokumentet  bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e 

konkurrentëve, natyra dhe  shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo 

angazhimit (rasti i bashkimit të  operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit). 

   

7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur 

konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me: 

a) çmimet ;  

b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit; 

c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose, 

d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë. 

8.   Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë 

konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve 

apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas 

paragrafit të mësipërm 6. b). 

9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura me qëllim 

nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes 

zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj 

ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b). 

 

 

________________________________________________________________ 

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit) 

_________________                                                   ______________________ 

(Titulli sipas pozicionit në punë)    (Data) 
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Shtojca 2 

Ftesë për Ofertë për zbatim Kontratë Punimesh 

Drejtuar operatorëve ekonomikë të interesuar: 

 

I/E nderuar,  

 

Qendra për Zhvillim Komunitar "Sot për të Ardhmen" ju fton të dorëzoni një propozim për 

punimet që kanë të bëjnë me restaurimin e "QENDRËS PËR TURIZMIN DHE ZHVILLIMIN 

RURAL". 

 

CDC-TFF përmes programit SEED II kërkon zbatimin e punimeve për përshtatje dhe 

rinovim në ambientet e brendshme për krijimin e " QENDRËS PËR TURIZMIN DHE 

ZHVILLIMIN RURAL " në kuadër të funksionimit dhe aktivizimit të KLP-së dhe zhvillimit 

lokal të Pukës. 

Ambientet që do të rinovohen i përkasin Bashkisë së Pukës dhe Qendra do të menaxhohet nga 

KLP-ja e Pukës përmes Sekretariatit Koordinues. LPPE-ja (e quajtur: Komisioni Lokal për 

Punësim) do të sigurojë burimet për menaxhimin e qendrës, duke përfshirë burimet njerëzore dhe 

shpenzimet operative të qendrës në përputhje me funksionimin e KLP-së. 

 

Oferta juaj duhet të sigurojë të gjitha dokumentet e përcaktuara në Dokumentat Standarte të 

Tenderit  që i bashkëngjiten kësaj Ftese për Ofertë 

 

Detajet e angazhimit dhe modelet e dorëzimit të ofertave sqarohen si më poshtë: 

Përshkrimi i Projektit 

 

SEED II është një projekt rajonal trevjeçar i zbatuar në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi si vazhdim i 

"Mbështetjes së Zhvillimit të Arsimit dhe Punësimit në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi", akronim 

SEED. 

Po ashtu si projekti paraardhës, SEED II ka ruajtur të njëjtën strukturë të partnerëve dhe është 

hartuar si kapitalizim i rezultateve të SEED në kontekstin e vendit dhe rajonal. 

Ai financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, me partnerin kryesor Volkshilfe Solidaritat 

(VHSOL) - Austri, partner rajonal TARA International Consulting (TARAIC) - Serbi dhe 

partnerët lokalë: Qendra për Zhvillimin e Komunitetit "Sot për të Ardhmen" (CDC-TFF) - 

Shqipëri , Syri i Vizionit (SiV) - Kosova, Qendra Humanitare e Novi Sadit (NSHC) - Serbi. 
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Qëllimi i përgjithshëm: Të kontribuohet në zhvillimin e qëndrueshëm të tregjeve të punës 

në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi. 

 

Aktivitetet janë dizajnuar për të përmirësuar punësimin e fuqisë punëtore aktive, për të rritur 

rëndësinë e trajnimit afatshkurtër për të rriturit në përputhje me nevojat e ekonomisë, për të 

përmirësuar shpërndarjen e fuqisë punëtore sipas mundësive ekzistuese të punësimit dhe për të 

aktivizuar personat e përjashtuar nga Tregu i punës. 

Programi përdor aftësitë sociale të fituara më parë (atributet personale) dhe marrëveshjet e 

bashkëpunimit me palët e interesuara përmes partnerëve lokal për të iniciuar dhe / ose aktivizuar 

komponentët jo aktivë që formojnë bazën e partneriteteve lokale të tregut të punës (KLPs - 

Partneriteti Lokal për Punësimin). Në këtë mënyrë, KLP (Partneriteti Lokal për Punësim) janë 

bërë funksionale dhe të qëndrueshme. 

 

Objektivat Specifike: 

Promovimi politikave vendore aktive dhe të qëndrueshme të bazuara në tregun e punës për të 

përmirësuar qasjen në punësim, i cili duhet të arrihet veçanërisht për gratë dhe të rinjtë duke rritur 

punësueshmërinë e tyre;  

Promovimi i bashkëpunimit ndërmjet shoqërive publike, private dhe civile dhe partnerëve socialë; 

Forcimi i organizatave partnere, dhënia e njohurive, njohurive dhe aftësive, nxitja e punësimit dhe 

vetëpunësimit sipas kushteve të drejta të punës duke zbatuar parimet e barazisë gjinore.  

Rritja e punësimit të grave dhe të rinjve 

•  Përmirësimi i shanseve të ofruara nga tregu i punës dhe shanseve për vetëpunësimin në 

kushte të përshtatshme të punës në bazë të barazisë gjinore 

• Bashkëpunimi ndërmjet qeverive lokale, biznesit dhe bizneseve për çështjet e politikave të 

punësimit në KLP (Partneriteti Lokal për Punësim) 

• Forcimi i organizatave partnere nëpërmjet bashkëpunimit ndërkombëtar dhe transferimit të 

njohurive dhe aftësive për të formuar partneritete aktive të qëndrueshme me kompanitë, 

qeveritë lokale dhe institucionet e tjera  

 

Programi siguron pesë rezultate konkrete (Work Packages): 

1. Organizatat partnere lokale mbështesin dhe promovojnë bashkëpunimin ndërmjet organizatave 

publike, private dhe shoqërisë civile me synimin për të zbatuar masat e punësimit. 

2. Partneritetet lokale të tregut të punës (KLPs) dhe organizatat partnere lokale mbështesin, 

përcaktojnë dhe menaxhojnë zbatimin e Politikës së Tregut Aktiv të Punës (PTAP) si dhe 

orientimin e tyre specifik të nevojave dhe mundësive lokale. 

3. Aktorët kyç lokalë dhe organizatat partnere lokale iniciojnë, promovojnë dhe zbatojnë 

iniciativat lokale të zhvillimit të punësimit. 

4. Institucionet arsimore integrohen në procese që përmirësojnë punësueshmërinë e grave dhe të 

rinjve. 

5. Planet dhe dokumentet që lidhen me punësueshmërinë përfshijnë masat për promovimin e 

barazisë gjinore në fushat e projektit. 
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KERKESAT SPECIFIKE PER KONTRATEN E PUNIMEVE: 

 
(1) Qëllimi i kontratës së punimeve 

Themelimi i Qendrës për Turizëm dhe Zhvillim Rural (këtu e në vijim "Qendra") 

konsiderohet si një iniciativë jetike për mbështetje të qëndrueshme për ekonominë lokale 

dhe punësueshmërinë, nëpërmjet: 

 Rritjes së aftësive dhe kualifikimeve profesionale të grave dhe të rinjve, punëkërkuesve të 

papunëve dhe të punësuarve 

 Mbështetja e bizneseve për të krijuar vende pune duke rritur aftësitë e tyre në ofrimin e 

shërbimeve me standardet për të tërhequr më shumë turistë, rrjetëzimin dhe plotësimin e njëri-

tjetrit në ekonominë formale. 

  Mbështetja e KLP-së në zhvillimin e mundësive dhe nxitjeve të mëtejshme për komunitetin dhe 

bizneset për të rritur ekonominë dhe punësueshmërinë e tyre në turizëm. 

 

KRIJIMI I QENDRËS (Ndërtesa) 

 Bashkia e Pukës ka propozuar që të kontribuojë në ngritjen e qendrës duke ofruar ambientet, 

katin e parë të një ndërtese dykatëshe (280.5 m2) nën pronësinë e Bashkisë së Pukës që 

ndodhet pranë sheshit kryesor të Pukës, i aksesueshëm për komunitetin dhe për funksionimin 

e qendrës; dhe më tej për të kontribuar me kostot e rinovimit që përfshijnë: rinovimin e 

mjedisit të jashtëm, mureve të jashtme, dritareve, çatisë, pastrimit dhe bërjen e ndërtesës të 

aksesueshme.  

 CDC përmes SEED step II do të sigurojë përshtatjen dhe rinovimin në mjediset e brendshme, 

pajisjet, mobiljet dhe mjetet për të bërë qendrën funksionale. 

Kati përdhes i ndërtesës (rreth 150 m2) ka hyrjen, një sallë të madhe, 2 ambjente administrative, 

korridor të brendshëm, 5 dhoma dhe ambiente qendrimi. 

Ambientet sigurojnë hapësirë optimale për zhvillimin e aktiviteteve të propozuara, duke u 

fokusuar në zhvillimin e trajnimeve, ngritjen e kapaciteteve në start-up, sipërmarrjen, rritjen e 

shkathtësive për punësim dhe mundësitë e vetëpunësimit, rrjetëzimin dhe aktivitetet për të nxitur 

ekonominë lokale nëpërmjet partneritetit lokal.  
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MANAXHIMI I QENDRES 

 

 Qendra do të menaxhohet nga KLP-ja e Pukës përmes Sekretariatit Koordinues. KLP-ja (e quajtur: 

Komisioni Lokal për Punësim) do të sigurojë burimet për menaxhimin e qendrës, duke përfshirë 

burimet njerëzore dhe shpenzimet operative të qendrës në përputhje me funksionimin e KLP-së. 

 Në fund të vitit 2019, e krijuar nën programin SEED II i financuar nga Bashkëpunimi Austriak për 

Zhvillim dhe Volkshilfe Solidaritat, pas përfundimit të programit SEED, për të siguruar 

qendrueshmërinë e qendrës, për të rritur kapacitetet e saj dhe për të krijuar mundësi për të aplikuar 

për mbështetje financiare për qeverinë qendrore lokale, donatorët, sektorin privat etj Sekretariati 

Koordinues do të zhvillojë planet dhe programet e nevojshme për funksionimin e Qendrës në 

bashkëpunim me partnerë të tjerë nga KLP-ja, si dhe institucione dhe organizata të tjera të 

nevojshme. 

 CDC në SEED II do të mbështesë Qendrën përmes kryerjes së aktiviteteve të saj SEED, duke 

ofruar asistencë teknike përmes Specialistëve të Formimit Profesional dhe Zhvillimit Komunitar, 

Konsulentit të Biznesit dhe Konsulentit Ndër-Bashkiak dhe Ndërinstitucional. 

 CDC brenda buxhetit për krijimin e qendrës do të ofrojë asistencë teknike në know-how dhe 

transferimin e njohurive 

 Anëtarët e LPP-ve, institucionet e tjera, organizatat dhe operatorët privatë do të ofrojnë mbështetje 

për qendrën përmes ofrimit të trajnimeve, implementimit të projekteve dhe aktiviteteve në qendër, 

organizimit të aktiviteteve të përbashkëta, panaireve dhe promovimit. Qendra kështu do të 

funksionojë si Qendra e Qytetit ku të gjithë anëtarët e KLP-së kontribuojnë me projekte dhe 

aktivitete dhe bashkë-menaxhojnë qendrën. 

 Ndërtesa do të përshtatet për t'iu përgjigjur aktiviteteve të qendrës nëpërmjet: 

o Salla e përgjithshme për organizimin e seminareve, panaireve, trajnimit të aftësive të buta 

dhe sipërmarrjes dhe trajnimit të operatorit turistik dhe itinerareve turistike, ndërtimit të 

kapaciteteve të bashkëmoshatarëve në artizanat dhe traditë  (përpunim dhe tekstil), 

lehtësimin e punësimit dhe ndërmjetësimit, takimet, (65 m2) 

o Klasa mësimore në shërbimet e kuzhinës dhe mikpritjes (kuzhinë, dhomë ngrënie, pritje)  

(45 m2) 

o Klasa mësimore në administrimin e guesthouse (5 m2) 

o Info-point për turizmin dhe administrata qendrore (20 m2) 
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(1) Periudha  

Zbatimi i punimeve do të kryhet për një periudhë prej 45 ditë të shpërndara në muajt sipas 

grafikut të punimeve të dizenjuar nga ofertuesi. Periudha e kontratës së punës është qershor 2019 

deri në korrik 2019. Data e fillimit është data e nënshkrimit të kontratës. 

 

(2) Vlera e kontratës 

Vlera e kontratës është çmimi global, buxheti maksimal prej 20.000 euro përfshirë TVSH-

në. Nëse oferta paraqitet në monedhën shqiptare, kursi i  

Vlera e konvertuar në monedhën vendase llogaritet duke përdorur kursin e këmbimit në 

datën e publikimit të tenderit 18.04.2019, duke iu referuar kursit zyrtar të këmbimit të 

Bankës së Shqipërisë 1 Eur = 124.14 Lekë. Pra fondi limit për këtë thirrje është 2’482’800 

(dy milion e katërqind e tetëdhjetë e dy mijë e tetëqind) Lekë me TVSH 

(3) Pagesat dhe llogaria bankare 

Pagesat do të bëhen në EURO në llogarinë bankare të subjektit që fiton kontratën e punës, bazuar 

në faturën dhe situacionet rrjedhëse të punës të paraqitura dhe raportin e periudhës. Operatorit 

Ekonomik fitues është i vetmi përgjegjës për çdo taksë dhe detyrim ndaj legjislacionit shqiptar që 

rrjedh nga ofrimi i shërbimeve. 

(4) Përmbajtja e propozimeve 

Propozimi duhet të përmbajë të gjithë dokumentacionin standard që i bashkëngjitet kësaj Ftese 

për Ofertë 

(5) Dorëzimi i Ofertës 

Propozimi i nënshkruar dhe i vulosur duhet të dorëzohet jo më vonë se data 17 maj 2019, ora 

17:00, në zyrat e CDC-TFF: Rr.Elbasanit, P.Abau, H2, K6, Ap 13, Tirana Albania, në zarf të 

mbyllur.     

(6) Vlerësimi i Ofertave 

Vlerësimi do të bëhet në bazë të instruksioneve të vlerësimit bashkangjitur në dokumentat 

standarte. 
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Shtojca 3 

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL  

 [ Shtojcë për t‘u plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)  

 

Lloji, natyra e 
informacionit që 
duhet të  mbetet 
konfidencial  

 

 

 

 

Numri i faqes  dhe 
pikat e DT që 
dëshironi të mbeten 
konfidenciale  

 

 

Arsyet pse ky 
informacion duhet të 
mbetet konfidencial  

 

 

Afati kohor që ky 
informacion të mbetet 
konfidencial  

 

    

    

    

    

    

KUJDES 

Çdo e dhënë, që nuk është regjstruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të 

drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban 

asnjë përgjegjësi për publikimin  e këtij informacioni. 

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e 

ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. 

Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi 

publik.  

 

Përfaqësuesi i ofertuesit 

Nënshkrimi 

Vula 
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Shtojca 4 

 [Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt 

___________________me fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të  operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 

   Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën 

Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur 

ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person 

juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”. 

 

  
 
Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat 

penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.  

 

 Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, 

aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese 

brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________etj. 

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat 

penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP
1
. 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së 

formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale. 

                                                   

1
 Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të 

deklaruar në këtë Deklaratë  
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 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (status 

aktiv). 

 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e 

tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.  

 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 
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Shtojca 5 

 

 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të 

zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt 

____________ me fond limit __________. 

Unë i nënshkruari _______________,me cilësinë e ________ të personit juridik 

_______________deklaroj  se: 

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e 

vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar 

bashkë me këtë deklaratë. 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ________________ 

 

 

Përfaqësuesi i ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

V ula 
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[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër] 

 

PLANIFIKIMI I 

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

 

 Punë: 

Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër       

 

Kontrata 

Nr. 

Titulli i Kontratës Përshkrim i shkurtër i kontratës 

01                            

02                            

03                            

…                            

 

 

 

 

 

 

 

Shtojce 7 

Shtojca 6  
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[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Operatori Ekonomik] 

DEKLARATË  

Mbi konfliktin e interesave  

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të 

zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt 

____________ me fond limit __________. 

Konflikt i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një 

zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të 

ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive 

të tij publike.  

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar 

në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:  

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, 

Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët  në nivelin e 

Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit 

Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm 

i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të 

Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, 

përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; 

energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e 

Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, 

që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët 

e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. 

            Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në 

nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtj ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak 

të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e 

kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky 

ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë. 

  

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të 

qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të 

qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, 

zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, 

ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një 

institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).  
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Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet 

përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij 

ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të 

bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es. 

Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik 

_______________deklaroj nën përgjegjësinë time personale se: 

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për 

parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në 

aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të 

Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te Ligjit Nr. 

9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin  juridik që unë përfaqësoj. 

 

Data e dorëzimit të deklaratës  ________________ 

 

Emri,   Mbiemri,   Nënshkrimi   

____________________________ 

 

Vula __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtojca 8 
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DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME 

 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë_______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt 

___________________me fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të  operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 

   Operatori ekonomik ______________________ është i regjistruar në Qendrën 

Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur 

ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person 

juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”. 

 

  
 
Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për asnjë nga veprat 

penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.  

 

 Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, 

aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese 

brenda operatorit ekonomik, si më poshtë: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________etj. 

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat 

penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP
2
. 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së 

formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale. 

 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është në proces falimentimi (statusi 

                                                               aktiv). 

                                                   

2
 Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të 

deklaruar në këtë Deklaratë  
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 Operatori ekonomik ____________________ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e 

tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.  

 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

Nënshkrimi i ofertuesit ______________ 

 

Vula                              ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtojca 9 
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[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

FORMULAR VLERESIMI 

( Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet) 

Autoriteti kontraktor/Investitori 

Adresa/Tel. 

Emri i Titullarit/Administratorit 

VERTETOJ SE 

Autoriteti kontraktor/Investitori  ka nënshkruar kontratën me  

Emri i operatorit NIPT/ 

Bashkimi i operatorëve NIPTET/ 

Nënkontraktorët NIPTET 

Adresa/t 

Objekti i kontratës: 

 

Data e fillimit të kontratës Data e mbarimit të kontrateës 

Vlera sipas kontratës Vlera e realizuar 

% e bashkimit të O.E. dhe përshkrimi i 

punëve të kryera nga secili anëtar 

Nënkontraktorët 

 

Vlerësimi  (shprehur me fjalë) 

 

 

E përmbushur 

E papërmbushur 
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Firma  

Vula e Autoritetit Kontraktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtojca 10                          
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[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

MBI DISPONIMIN E  MAKINERIVE 

Operatori ekonomik:_________________________ 

 

Deklaroj  se zoteron mjetet pajisjet teknike dhe asete te tjera fizike per te realizuar 

kontraten me objekt:__________________________________________________ 

  Në pronësi   

Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes 

qarkullimit 

Nr. Shasisë Të tjera 

1     

2     

3     

Dhe  

  Me qera    

Lloji i Mjetit Targa e 
mjetit 

Nr. Lejes 
qarkullimit të 

mjetit 

Nr. Shasisë 
së mjetit 

Nr. Kont së 
qerasë 

(noterisë) 

Afati i 
kontratës 

qerasë(data e 
fillimit dhe 
mbarimit) 

1      

2      

3      

 shto/fshi rreshta të tjerë  nëse nevojitet.  

Ne autorizojme autoritetin kontraktor të verifikojë informacionin e dhenë në këtë tabelë. 
 

PERSONI I KONTAKTIT (për këtë ofertë) 
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Emri: 

Adresa: 

Nr. Telefonit: 

Faks: 

E-mail:  

Nenshkrimi 
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DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES3 

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në 

datë _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt 

___________________me fond limit __________. 

 

Unë i nënshkruari __________________me cilësinë ___________të  operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj se kam në proçes dhe/ose jam shpallur fitues për kontratat e 

mëposhtme: 

 

Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurës se 

prokurimi/kontratës 

Vlera e shpallur 

fituese 

    

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

 

Përfaqësuesi i ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 

Shënim: Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të 

plotësojë këtë deklaratë. 

 

                                                   

3
 Kjo deklarate ka si qellim plotesimin e kriterit ligjor qe operatori ekonomik brenda së njëjtës periudhë nuk 

është  kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura dhe/ose është shpallur fitues, me vlerë të 
përbashkët ose të veçantë, më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon, sipas licencës 
profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent 

Shtojca 11    

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik) 
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Shtojca 12 

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

1.  KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

 

 Ofertuesi duhet të deklarojë se: 

 

a)  Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin 

e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se 

është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo 

Fitimprurëse”. 

b)   nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv) 

c)  nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen  me 

veprimtarinë profesionale. 

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të  sigurimeve shoqërore, 

sipas legjislacionit në fuqi. 

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër 

nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.  

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet 

të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe. 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë 

vetëdeklaratën e lartpërmendur.   

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.  

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në 

ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 3.  

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen: 

a.  Marrëveshja e noterizuar, sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë  është krijuar zyrtarisht;  

b.     Prokura e posaçme.  
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2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 

b. Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1. 

c. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 4; 

ç. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 5; 

d. Formular vlerësimi sipas Shtojcës 6; 

dh. Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 7 ; 

e. Deklaratë mbi kontratat e lidhura apo në proces sipas Shtojces 8; 

f. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 

kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. 

2. Për të provuar përmbushjen e kapaciteteve të mëposhtme, Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:  

Te kete objektin e prokurimit ne objektin e tij te aktivitetit ne  Regjistrin Tregtar 

2.2. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar:   

1. Operatori ekonomik ofertues  duhet të kete kryer xhiro mesatare vjetore për vitet 2017 dhe 

2018 në një vlerë jo më të vogël se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet.  

Në plotesimin e kësaj pike operatori ekonomik duhet të paraqese: Vertetim nga Dega e 

Tatim-Taksave për xhiron e realizuar gjatë viteve të sipërpërmendura. 

2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese kopje të bilanceve, të çertifikuara nga 

autoritetet përkatese (Dega e Tatim Taksave) për vitet 2017 dhe 2018. 

3. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese një dokument që verteton se  ka paguar të 

gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave  vendore lëshuar nga Administrata e Qeverisjes 

Vendore për adresën ku ushtron aktivitetin. 

2.3 Për kapacitetin teknik:   

Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë përvoje të suksesshme në ekzekutimin e  të paktën: 

 

1. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës 

që prokurohet, të realizuar gjatë tri viteve të fundit. Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera 

monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit është në një 

vlerë sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.   
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Ne rastin e pervojës së mëparshme të realizuar me sektorik, lidhur me ketë pikë ofertuesi të 

paraqese : 

-Formularin e vlerësimit sipas shtojcës Nr. 8, shoqëruar me: 

-Kontratë sipermarrjet. 

-Situacionin përfundimtar. 

-Akt-kolaudimin. 

-Çertifikatën e marrjes në dorëzim. 

Ne rastin e pervojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, ofertuesi do ta vërtetojë 

këtë pune duke paraqitur Formularin e vleresimit sipas shtojcës Nr. 6, shoqëruar me: 

-Kontratë sipërmarrje. 

-Situacionin përfundimtar. 

-Akt kolaudimi objekti. 

-Çertifikaten e marrjes ne dorezim te objektit. 

-Fatura tatimore për cdo situacion punimesh. 

 

1. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me liçencë profesionale lëshuar nga 

organet perkatese, e cila të përmbaje kategoritë e mëposhtme: 

 

Punime të pergjithshme ndërtimi:  

Kategoria NP-3-A, Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile dhe industriale  

      

Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës 

pranë Institucioneve përkatëse shtetërore, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për 

ekzekutimin e kontratës. 

 

2. Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është  

kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më 

të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar 

nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “periudhë” nënkupton 

kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e deri në kolaudimin e 

objektit/investimi” 

 

3.   Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë numrin e nevojshëm të punonjësve për realizimin dhe  

zbatimin e kontratës. Numri mesatar vjetor i punonjesve të siguruar për periudhen Mars 2018-Mars 

2019  duhet te jetë 12 dymbedhjete. 

Lidhur me këte pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese vertetim të lëshuar nga Dega e 

Tatim Taksave ose Dega e Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetsore në të cilin të jetë i percaktuar 
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numri i punonjesve të siguruar për secilën nga periudhat e mësiperme , shoqëruar me listepagesat 

perkatese E-Sig, për kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shëndetsore. 

4. Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar te pakten 

a. 1 (nje) inxhinier ndërtimi 

Inxhinieri duhet të jenë te siguruar dhe të figurojnë  me kohë të plotë në listëpagesat perkatese E-

Sig për të paktën 3 (tre) muajt e fundit.. 

Lidhur me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: a) Kontratën individuale të 

punës, dhe b) Diplomën,  të inxhinierit. 

 

5. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesin një deklaratë nga Administratori i Shoqerise  

Ofertuese se inxhinieri i ndertimit eshte i  disponueshëm për realizimin e kësaj kontrate. 

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të kryeje të gjithë verifikimet e nevojshme për te 

vertetuar deklarimin e mesiperm. 

6. Operatori ekonomik ofertues, me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) 

duhet të përcaktoje Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt,  i cili duhet të jetë i 

përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në 

kontrata të tjera dhe që do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen 

punimet në objekt.  
Bashkelidhur deklaratës për Drejtuesin Teknik duhet të paraqitet; a) Kontrata e punës e vlefshme, 

dhe b) Libreze Pune, dhe c) Diplomë, dhe d) CV. 

 

7. Ofertuesi duhet të disponojë minimalisht mjetet e mëposhtme për kryerjen e punimeve, me qëllim 

realizimin e objektit të prokurimit : 

Nr Mjetet Sasia 

1 Trapan elektrik 1 cope 

2 Matrapik 1 cope 

3 Betoniere 1 cope 

4 Kamion  minimumi 2 ton 1 cope 

   

Si deshmi per plotesimin e kesaj pike Operatori duhet te paraqese: 

i. Shtojcen nr. 7 te plotesuar.  
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ii. Për mjetet në pronësi që shënohen në regjistra publikë, të paraqitet dokumenti që vërteton 

regjistrimin e mjetit (leja e qarkullimit), çertifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat, 

si edhe çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme). 

iii. Për mjetet që nuk shënohen ne regjistrat publikë, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton 

pronësinë e tyre: aktet e zhdoganimit ne Republikën e Shqiperisë ose faturat tatimore te 

blerjes. 
iv. Për mjetet e marra me qira/furnizim, të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë/furnizimit ku 

të specifikohet afati i kontratës, shoqëruar me dokumentin që vërteton regjistrimin e mjetit (leja 

e qarkullimit), çertifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit, taksat ,si edhe çertifikatën për 

transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme) 

 
8. Operatori ekonomik ofertues (Administratori i shoqërisë ofertuese), duhet të paraqesë deklaratë që 

makineritë e kerkuara ne piken 2.3.10, nuk do të jenë të angazhuara në kontrata të tjera por vetëm për 

këtë objekt. Gjithashtu ne deklarate duhet te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me 

qera me qellim verifikimi. 

9. Te paraqese grafikun e punimeve. 

 

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-

dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për 

skualifikim. 
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PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

Bashkëngjitur këtyre dokumentave 

. 

Përshkrim i punëve 

 Ndërtesa do të përshtatet për t'iu përgjigjur aktiviteteve të qendrës nëpërmjet  ambienteve: 

- SSalla e përgjithshme për organizimin e seminareve, panaireve, trajnimit të aftësive 

të buta dhe sipërmarrjes dhe trajnimit të operatorit turistik dhe itinerareve turistike, 

ndërtimit të kapaciteteve të bashkëmoshatarëve në artizanale dhe traditën (artizanat 

dhe artizanat tekstili), lehtësimin e punësimit dhe ndërmjetësim, takime, (65 m2) 

- KKlasa mësimore në shërbimet e kuzhinës dhe mikpritjes (kuzhinë, dhomë ngrënie, 

pritje) (45 m2) 

- KKlasa mësimore në administrimin e Guesthouse (5 m2) 

- IInfo-point turizmi dhe administrata qendrore (20 m2) 

Grafiku i Punimeve: 

45 dite nga nenshkrimi i kontrates 

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: 

Bashkëngjitur këtyre dokumentave 

Specifikimi i Materialeve, Skicimet, parametrat teknik etj: 

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë 

dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të 

gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në 

mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara 

 

KUJDES 

Shtojca 13 

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)  
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Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë te ndonjë markë apo emër i 

veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç 

rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të 

kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime. 
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Nr Analiz  Përshkrimi i Punimeve   Njësia  Sasia  

   1.Punime te brendshme      

1 2.267/p 

 Prishje Shtrese me plaka  

m³ 

       

207  

2 3.310/p 

 Prishje Suvatim i Brendshem Mur Tulle  

m² 

       

564  

3 2.300/p 

 Prishje Suva Tavani  

m² 

       

207  

4 2.334/p 

 Prishje Suvatim i Jashtem Mur Tulle  

m² 

       

272  

5 2.326/p 

 Prishje e Veshje e pllakave majolike (Banjo)  

m² 

         

43  

6 266/1/p 

 Prishje shtrese pllaka granili me boje (shkallet)  

m² 

         

10  

7 2.31 

 Suba brenda mur tulle h"4m me krah, llac perzier M25  

m² 

       

564  

8 2.3 

 Suvatim Tavani  

m² 

       

207  

9 2.383/2 

 F.V dyer te brendshme druri importi cilesi e II-te  

m² 

         

17  

10 2.388 

 Dyer druri zemer derrase, kase derrase, 1/2 xham (WC)  

m² 

           

3  

11 2.273 

 Shtrese pllaka mermeri t=20 mm (davancale)  

m² 

         

13  

12 2.267/b 

 Shtrese me pllaka grez importi 40x40 cm  

m² 

       

207  

13 2.326 

 Veshje me pllaka majolike (h=1.5m)  

m² 

         

45  

14 2.266/1 

 Shtrese me pllaka granili me boje 30x30 cm (shkallet)  

m² 

         

10  

15 2.399 

 Sherbetisje e bojatisje me gelqere  

m² 

       

771  

16 2.481/1 

 F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm2  

ml 

       

363  

Shtojca 14 

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)  

PREVENTIVAT E PUNIMEVE 
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17 2.481/2 

 F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2  

ml 

       

363  

18 2.481/3 

 F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2  

ml 

       

363  

19 2.481/4 

 F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2  

ml 

       

363  

20 2.487 

 F.V Kutiderivacioni plastike  

cope 

         

25  

21 2.483 

 F.V Celesa e priza 10 A  

cope 

         

40  

22 2.49 

 F.V kuader ndricimi  

cope 

           

3  

23 2.490/f 

 F.V Kasete plastike K5 me 36 modular (vende)  

cope 

           

1  

24 2.a-132 

 Ndricues tavanor fluoreshente 1x40 w  

cope 

         

19  

25 An 

 Kuti me celesa e priza  

cope 

         

40  

26 0.501 

 F.V WC allafranga importi  

cope 

           

2  

27 2.495 

 F.V lavaman porcelani importi  

cope 

           

2  

28 2.494/2 

 F.V saracineska bronzi ø 1"=25mm  

cope 

           

2  

29 An 135  

 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE80 Pn 8 F=160mm  

ml 

         

20  

30 2.516/1 

F.V Tuba e rakorderi PVC 

kg 

         

30  
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Shtojca 15.             

 

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

NJOFTIM STANDART PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR
4
 

 

[Vendi dhe data] 

 

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

[Adresa e ofertuesit] 

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit> 

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e 

kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimet Publike”.  

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e 

kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e 

dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:  

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit 

publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të 

LPP.  

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i 

interesuar në nismat tona të prokurimit. 

Me respekt 

< Emri > 

 

 

 

 

 

                                                   

4
 Ky njoftim  duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore.  
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Shtojca 16      

  

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [Data] 

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] 

 

Procedura e prokurimit: 

Numri i referencës së procedurës/lotit: 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1._________________________________          _____________________________ 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera ______________________________ 

          (me numra dhe fjalë) 

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera ___________________________ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2._________________________________          _____________________________ 
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Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të 

shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e 

shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe 

referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 

____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në 

nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________ 

 

Ankesa: ka ose jo______________ 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 
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Shtojca 17  

KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS 

 

Neni 1: Qëllimi 

1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të 

prokuruara ne bazë të legjislacionit të prokurimit. 

1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërise parashikon se dispozitat e Kodit 

Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit 

Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës.  

Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e 

dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate. 

1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në 

KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik.  

Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e 

dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e 

palëve. 

1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e 

parashikuara në pjesë të tjera të kontratës. 

1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK).   Në rast se 

ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK. 

Neni 2: Përkufizime 

2.1 “Preventiv  total” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, 

plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne 

dore. 

2.2 “Preventiv për njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet 

per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje. 

2.3 “Afati i realizimit te punimeve” do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë  siç është 

shprehur në Grafikun për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokurues. 

2.4 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe  

kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha 

Punët –Kërkesë për propozim 
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bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në 

referimin e çdo dokumenti. 

2.5 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e 

plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore. 

2.6 “Realizimi i punimeve” do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë 

mbaruar.  

2.7 “Defekt” do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën. 

2.8 “Data e hyrjes” do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier. 

2.9 “Data e fillimit” eshte perfshire ne Të dhënat e kontrates. Ajo eshte data kur kontraktori do 

të filloje punimet e ndertimit. Në se kjo nuk realizohet, “data e fillimit “do te jete dita në të 

cilën do të paguhet paradhenia. 

2.10 “Pajisje” do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier 

për realizimin e Ndertimeve. 

2.11 “Materiale” do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga 

kontraktori për kryerjen e punimeve.  

2.12 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve 

të kontratës.  

2.13 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës. 

2.14 “Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është 

përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.  

2.15 “Autoritet Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj kontrate dhe 

që kontrakton punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të njëjtë 

me ate te perkufizuar ne ligj.  

2.16 “Kantier” do të thotë vendi fizik i Punimeve. 

2.17 “Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e 

tenderit që pasqyrojne informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes 

dhe nëntokës së kantierit. 
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2.18 “Nënkontraktues” do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që 

furnizon  Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të  kontraktorit. 

2.19 “Kontraktor” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas 

dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet. 

2.20  “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm 

standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur.  Standarde të tilla përdoren si 

rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe 

shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.    

2.21 “Ngritja e kantierit” do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e 

instaluara, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndërtimit.  

2.22 “Punime” do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, 

ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke 

përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit. 

Neni 3: Hartimi i Kontratës 

3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të sherbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të 

firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit. 

3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke 

sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.    

Neni 4: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve 

4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse 

zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korruptuara. Veprimet e korruptuara përfshijnë 

veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik. 

4.2  Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent 

që ka marrë pjesë në pregatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim. 

4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që 

kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të 

emëruar nga Autoriteti Kontraktor. 

Neni 5: Informacioni Konfidencial 
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5.1  Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në kofidencë të gjitha dokumentat, 

të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën. 

5.2  Kontraktori mund t’i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të 

tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar qe nënkontraktorin të 

zbatojë punën e tij sipas kontatës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën 

e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premton ruajtjen e konfidencës siç thuhet në 

Paragrafin 5.1 më sipër. 

Neni 6: Prona Intelektuale 

6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës 

intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t’i përkasin 

Autoritetit Kontraktor i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij. 

6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë,  kontraktori, pas përfundimit 

të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si 

hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat 

mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga  kontraktori gjatë 

zbatimit të kontratës.    Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të 

dhënave, po nuk duhet t’i përdori për qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje 

paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor. 

6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për 

shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, 

skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës. 

6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me 

ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi 

i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, 

kontraktori duhet t’i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në 

posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim. 

Neni 7: Origjina e Materialeve  

7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të 

jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të 

Bashkuara. 

7.2  Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve. 
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7.3 Për qëllime verifikimi, “origjinë” do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose 

prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së 

mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i 

ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij. 

7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që 

furnizon me materiale. 

Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit 

8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis  kontraktorit dhe Autoritetit 

Kontraktor  

8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët 

përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve.  Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë  

kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara. 

Neni 9: Komunikimi 

9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim. 

Neni 10: Bashkepunimi në Kantier me të Tjerët 

10.1  Kontraktori duhet të bashkepunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete 

publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në 

Grafikun e realizimit te punimeve. 

Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor  

11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të 

kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të 

projekteve  të Autoritetit Kontraktor me perjashtim te rastit kur keto te fundit, kishin gabime 

te dukshe qe mund te ishin konstatuar lehtesisht nga kontraktuesi.  

Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit 

12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra 

në raportin e inspektimit të kantierit. 

12.2  Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe 

vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale 

që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.  



  

 

 

 

Support of Educational and Employment Development in Albania, Kosovo and Serbia  
   

 

48 

Neni 13:  Kontraktori që Kryen Punimet 

13.1  Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të 

paraqitura në dokumentat e tenderit. 

13.2  Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte 

të tjera të specifikimeve teknike,  të dhëna nga Autoriteti Kontraktor,  me përjashtim të 

rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa  kontraktori duhet ta kishte vëne re dhe  ta kishte 

reklamuar këtë te Autoriteti Kontraktor.  

13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë  të shprehura në dokumentat e tenderit.  

Nëse gjatë egzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, 

këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor. 

Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve 

14.1  Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhë atë dhe duhet t’i 

mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit. 

Neni 15: Ngritja e Kantierit 

15.1  Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes se Kantierit. 

15.2  Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i 

projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij. 

Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor 

16.1  Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier. 

16.2 Kontratori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. 

Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen 

dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët 

e përbëra organike te rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.  

Neni 17: Zbulimet  

17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do 

të deklarohen per te vepruar konform legjislacionit ne fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë 

drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhezimet e drejtuesit të 

projektit për procedurën e administrimit të objekteve. 
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Neni 18: Disponimi  i Kantierit 

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi të drejtën e disponimit të kantierit  kontraktorit në datën 

e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit.  Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit 

nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor  ka vonuar fillimin e 

zbatimit të kontratës,  dhe  kontraktorit i lind e drejta  të kërkoje amendimin e kontratës në 

lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë 

procesverbal për datën e hyrjes. 

Neni: 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit  

19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t’i paraqesë drejtuesit të projektit një 

program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët 

kritike për aktivitetet e Punimeve . 

19.2 Në intervale të skeduara rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit,  kontraktori 

duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e 

progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve. 

Neni 20: Paralajmërimi në Kohë 

20.1  Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për 

ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen  apo që mund të ndikojnë 

negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate. 

Neni 21: Kontrolli i Cilësisë 

21.1  Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e 

kontratës. 

21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t’i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për           

kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës. 

21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e  kontraktorit dhe të njoftojë  kontraktorin 

për defekte që mund të jenë gjetur. 

21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte,  kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda 

afatit të parashikuar në njoftim. 

Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara 

22.1 Nëse  kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin 

për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarise koston e korrigjimit 

të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë  kontraktorit deri sa 
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defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm 

përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërmbushje në favor të Autoriteti 

Kontraktor. 

Neni 23: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontrakotr  

23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit te Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë 

përgjegjës për: 

(a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose 

ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/ 

kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç  kontraktorit. 

(b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në ate masë qe lidhet me fajin e 

Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.   

Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit 

24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit,  kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim 

personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë,  dhe pasuri të tjera  dhe që nuk 

mbulohen nga  Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23. 

Neni 25: Sigurimi 

25.1  Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor  dhe  

kontraktorit, nga data e hyrjes ne kantier deri në Afatin e Realizimit së Plote, në shumat e 

shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të Punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose 

dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e 

palëve të treta. 

25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas 

shpalljes së fituesit të kontratës.  Ky siguracion duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar 

për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar.  Nëse  kontraktori dështon të sigurojë 

policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anulluar. Megjithatë, Autoriteti 

Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit  ose të 

bëjë vetë siguracionin dhe të zbresi koston e tij nga pagesa që i jep  kontraktorit. 

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit 

Kontraktor. 

Neni 26: Testimet dhe Inspektimet 

26.1  Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e 

kontratës. Kosto e këtyre testimeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga  

kontraktori brenda çmimit të kontratës 



  

 

 

 

Support of Educational and Employment Development in Albania, Kosovo and Serbia  
   

 

51 

26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose 

inspektimet.  Nëse materialet prodhohen ose pregatiten në vende të ndryshme nga ato të  

kontraktorit,  kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur 

këto testime dhe inspektime. 

26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t’i kërkojë kontraktorit të bëjë testime ose inspektime 

shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se 

Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës.  Autoriteti Kontraktor  do të 

mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testimeve.   Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë 

progresin e punës së  kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë 

grafikun. 

26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin 

ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e 

kontratës. 

26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve nuk do ta lirojë  kontraktorin nga çdo 

garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës. 

Neni 27 Garancitë 

27.1  Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me Punët janë të reja, të papërdorura dhe të 

modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me 

përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë. 

27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji,  kontraktori garanton se 

materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i  kontraktorit 

apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për  

kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.  

Neni 28: Çmimi i Kontratës 

28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga 

çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij. 

Neni 29: Kushtet e Pagesës 

29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhen siç specifikohet 

në kontratë. 

29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratës, pagesa do të 

bëhet me monedhë Shqiptare.  Kursi i shkëmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë 
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kursi i Bankes së Shqiperise në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe 

i përcaktuar në kontratë. 

29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë,  kontraktori ka të drejtë të 

marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike 

do të parashikohet në KVK.  Kur bëhet një pagesë e parashikuar,  kontraktori duhet të 

paraqese nje deklarate me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani 

sipas grafikut është permbushur.  Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së 

egzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e 

pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një 

defekti. 

29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë Punimet e ekzekutuara nga  kontraktori dhe duhet 

të verifikojë shumën që duhet t’i paguhet  kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që  

kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit. 

29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike  për 

Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit  

është verifikuar nga drejtuesi i projektit. 

29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.  

Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës 

 Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, 

megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e 

kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje 

me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e 

tregtare 

Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve 

 

Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj 

ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, 

duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do 

të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij 

sipas kontratës. 

Neni 32: Forca Madhore 
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32.1  Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit te kontrates, dëmeve të 

likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim 

ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë 

e ngjarjeve të Forcës Madhore. 

32.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të  

kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen 

nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, 

lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe 

embargo tranziti. 

32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore,  kontraktori duhet të njoftojë menjehere 

Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme,  

kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht 

të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk 

pengohet nga Forca Madhore. 

Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit 

33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës 

menjëherë pas nënshkrimit të saj. 

33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të 

drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse  kontraktori dështon në dorëzimin e 

punës brenda Afatit  së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë. 

33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuidueshme  që duhen paguar 

nga shuma e pagesës ndaj  kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi  

kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes. 

33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore. 

33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se 

është në interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se  kontraktori ndeshet me kushte që 

pengojnë zbatimin në kohë,  kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin Kontraktor 

me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit.  

Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort 

me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të 

nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe  kontraktori. 

Neni 34: Dëmet e Likujdueshme për Vonesën në Mbarimin e Punimeve 
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34.1 Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e 

mëposhtme ditore: 

a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 

4/1000  të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por 

kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës. 

b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 

2/1000  të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total I kontratës 

por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës. 

c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 

të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo 

vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës. 

 

Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet 

35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti  të kontratës që do 

të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së  kontraktorit. 

35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me 

shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqsues i 

autorizuar i  kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.   

35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas 

kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqsues i 

autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të 

cilën ajo lëshohet. 

Neni 36: Ndryshimi i Porosisë 

36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me 

përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo 

amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor 

dhe kontraktori. 

36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që 

shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit total të kontratës. 

36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë  kontraktorin të bëjë ndryshime brenda 

qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm: 

a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve  

b) Korrigjime në materiale 
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c) Korrigjime në sasi 

36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien 

dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në  grafikun e zbatimit 

ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi.  Porosia e ndryshuar duhet të 

materilizojë amendamentet e marrveshjes.  Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë 

pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në 

amendamentet e marreveshjes. 

36.5 Ndryshimi i porosise nuk do te jete i vlefshem nese nuk formalizohet sipas kerkesave te 

Nenit 35 te ketyre kushteve te pergjithshme. 

Neni 37: Preventivi per Njesi ose ne Total 

37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv ne Total nëse është një kontratë me shumë totale ose 

një Preventiv per Njesi nëse është një kontratë me çmim njesie.  Nese është një kontratë me 

çmim njesie, Preventivi per Njesi do të përmbajë volumet e zerave te ndërtimit, instalimin, 

testimin dhe komisionet që bëhen nga  kontraktori. 

37.2 Preventivi per Njesi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës.  Kontraktori do të 

paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në Preventivin ne Njesi për secilin ze punimesh. 

Neni 38: Mbarimi dhe Marrja Përsipër e Ndertimeve 

38.1  Kontraktori duhet t’i kërkojë drejtuesit të projektit t’i lëshojë një certifikatë për mbarimin e 

Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar 

plotësisht. 

38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i 

projektit do t’i japi udhezime me shkrim  kontraktorit që specifikojnë zerat e punimeve ose 

aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata. 

38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t’i japi  

kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të 

lëshohet certifikata. 

Neni 39: Ndërprerja për Mosplotësim 

39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse: 

a)  kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë 

ose brenda zgjatjes së dhënë; ose, 

b)  kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës. 
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39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi  kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për 

mosplotësim dhe t’i japi  kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur 

ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin 

ndërprerja do të jetë e menjëhershme. 

39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e 

Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim te kushteve te saj 

Neni 40: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit 

40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton 

ose bëhet i paaftë të paguajë. 

40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi  kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen. 

Neni 41: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik 

41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim 

duhet ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik. 

41.2 Autoriteti Kontraktor  duhet t’i japi  kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen. 

41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë  kontraktorin për të gjitha Punët e pranuara dhe të 

kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë  kontraktorit dëmet e shkaktuara për 

kryerjen e pjesshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të 

kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet. 

Neni 42: Nënkontraktimi 

42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të 

shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës 

së tij një pale të tretë. 

42.2  Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit 

Kontraktor.  Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës 

që nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësine e nën-kontraktorit. Autoriteti 

Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e 

njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë. 

42.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit 

mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkete tek nënkontraktori 

për punët që do të kryejë 
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42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e 

nenkontraktorit. 

Neni 43: Transferimi i të Drejtave 

43.1  Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës 

me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor. 

Neni 44: Sigurimi i Kontrates 

44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet ti dorëzojë Autoriteti Kontraktor 

sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar. 

44.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t’i paguhet Autoriteti Kontraktor  si kompensim për 

çdo humbje të rezultuar nga dështimi i  kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas 

kontratës. 

44.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet  kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës sëmarrjes në 

dorëzim të punimeve.  Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në 

përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë. 

Neni 45: Baza Ligjore 

45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. 

Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve 

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin 

mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me 

negociata direkte. 

46.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen  

zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas 

legjislacionit të Republikës së Shqipërisë. 

Neni 47: Përfaqsimi i Palëve 

47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukture organizative, që do të jetë 

përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në 

çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës. 
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47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e 

përfaqsuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo 

humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm. 

47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqsuar palën në 

veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet 

të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqsuesit. 

Neni 48: Lajmërimet 

48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në 

adresën e specifikuar në kontratë. 

48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet. 

Neni 49: Llogaritja e Afateve 

49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet 

ndryshe. 
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Shtojca 18 

[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

KUSHTET E VEÇANTA 

 

 

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka 

mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojne Kushtet e veçanta të kontratës.  

. 

Neni 1: Përkufizime 

1.1 Autoriteti Kontraktor është  ___________________________________________________ 

1.2  Kontraktori është  __________________________________________________________ 

Neni 2: Sigurimi i Kontrates 

2.1 Sigurimi i kontrates në shumën prej (10% të vlerës së ofertës)  duhet të ofrohet nga  kontraktori 

për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

2.2 Sigurimi i kontrates do t’i lëshohet ose kthehet, menjehere,  kontraktorit sipas skedarit të 

mëposhtëm: _______________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 3: Drejtuesi i Projektit 

3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë:  ________________________________________________ 

3.2 Adresa/pika e kontaktit____________________________________________________ 

Neni 4: Kantieri 

4.1  Kantieri i Punëve do të jetë(Përshkrim i  saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet):   

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 5 Data e Fillimit 

5.1  Kontraktorit do t’i jepet leja për të hyrë në kantier më:  ____________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 6: Siguracioni 

6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit  kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri 

në shumën prej:  

Punët – Kërkesë për propozim 
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a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve:  __________________________ 

b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve:  ______________________________________ 

c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve:  _____ 

d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier:  _______________________ 

Neni 7: Inspektimet dhe Testimet 

7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: _________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

Neni 8: Lloji i Kontratës 

8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një 

 Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësisë të shprehura në Preventivin në Njësi 

 Kontratë me Shumë Totale 

Neni 9: Grafiku i Pagesës 

9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm:  ______________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

9.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda _________ ditëve nga data që  kontraktori paraqet një 

dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të 

dokumentit nga drejtuesi i projektit.  Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 

ditë. 

9.3 Monedha e pagesës do të jetë ______.  Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën 

Shqiptare. 

Neni 10. Pagesa Paraprake 

10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____.  Nëse nuk është specifikuar,  kontraktori nuk do të 

marrë pagesë paraprake. 

10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda ______ ditëve nga marrja 

e sigurimit te kontrates. 

10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t’i jepet  kontraktorit sipas 

formulës së mëposhtme: _____________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to 

11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së Sherbimeve të Lidhura  

  _________________________________________________________________________ 
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  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 12.   Zbritja e garancisë së kontratës 

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë 

 _______________________________________________________________________________                                                        

___________________________________________________________ 

 

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.  
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Shtojca 19 

 

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

[ Shtojce per tu paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS 

 [Data__________] 

 

Për : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar] 

 

Procedura e prokurimit (nëse zbatohet): [lloji i procedurës) 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (objekti] 

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimit Njoftimve Publike [Data] [Numri] 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t’i 

jetë akorduar kontrata, ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë 

pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e 

shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me 

[emri i autoritetit kontraktor] 

 

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me 

kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës. 

 

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës. 

 

 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve] 
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Shtojca 20 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri                            ___________________________________________ 

Adresa                         ___________________________________________ 

Tel/Fax                        ___________________________________________ 

E-mail                          ___________________________________________ 

Faqja në Internet         ___________________________________________ 

1.     Lloji i procedurës:  Kërkesë për propozim 

2.      Numri i Referencës: ________________ 

3.      Objekti  i kontratës _______________________   

4.       Fondi limit  ____________________________________________ 

5.      Arsyet e Anulimit: 

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:                 

a)  ;  

              b)   ; 

              c)    ; 

              ç)   ; 

              d)   ; 

             dh)  ; 

 Etj. ______________________________________ 

6.  Informacione shtesë 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.     
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Shtojca 21  

FORMULARI I ANKESËS PËR PROKURIMIN PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Ankesë drejtuar :  Autoriteti Kontraktor     

  

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit 

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në 
bashkëpunim, në bashkim shoqërish).   

      

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni) 

      

Adresa 

 

      

Qyteti 

  

Shteti  

       

Kodi Postar/Kodi Zip  

      

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe 

prefiksin e zonës) 

       

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e 

zonës) 

      

E-mail 

      

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni) 

 

Firma e zyrtarit të autorizuar 

       

Data (viti/muaji/dita) 

      

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e 

zonës) 

       

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës) 

 

Seksioni II. Informacion për Procedurën  
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Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e 

tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në 

fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), 

Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs 

Projektimi (KP). 

      

 

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit. 

      

 

Llogaritja e vlerës së kontratës  (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë) 

      

 

 

 

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.  

      

 

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave. 

      

Data (viti/muaji/dita) 

1. Numër Identifikimi 

2. Autoriteti Kontraktor 

3. Vlera e Përllogaritur e Prokurimit 

4. Objekti i Kontratës 

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës  
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Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet  

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës  

 (shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj) 

      

 

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese 

 

1. Baza Ligjore e Ankesës  

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve 
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Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo 
arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. 
Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, 
nëse është e nevojshme. 
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3. Lista e Shtojcave 

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. 

Mundësisht bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të 

të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat 

e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj. Përcaktoni se cili prej informacioneve është 

konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave 

përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.    

      

 

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë 

autoritetit kontraktor 

 

Nr. Faks:  

E-mail:   

Nenshkrimi dhe Vula e Ankuesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


