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I    NJOFTIMI I KONTRATËS 

 

Seksioni 1.  Autoriteti Kontraktor 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Adresa   Rruga “Sami Frashëri”, Nr.10,Tiranë    

Tel   +355 42235 597 

Fax    +355 42234 885 

E-mail   adf@albaniandf.org 

Adresa e Internetit www.albaniandf.org 

 

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor: 

Institucion qëndror Institucion i pavarur 

 

Njësi e qeverisjes vendore  Tjetër 

 X

 

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një 

Shteti tjetër 

Po  Jo X 

 

 

Seksioni 2               Objekti i kontratës 

 

2.1 Lloji i Kontratës 

Punë Shërbime Mallra 

 X 

Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime” 

 

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera 

 X 

 

     

2.1.2    Kontratë në bazë të  Marrëveshjes Kuadër 

 

Po  Jo X 
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2.1.3            Lloji i Marrëveshjes Kuadër 

 

 Me një Operator Ekonomik                 

 Me disa operatorë ekonomikë              

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara        Po                      Jo    

    

2.1.4  Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja 

Kuadër:___________(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me 

të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër). 

 

2.1.5 Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së 

konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i 

blerjes elektronike 

      

 

2.1.6 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen 

kuadër: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.2  Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër 

1. Fondi limit  13.439.425 (trembëdhjete milion e katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e 

katërqind e njëzet e pesë)  leke pa tvsh. 

2. Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit. 

3. Objekti  i kontratës: “Projektet e Detajuara Urbane dhe Programet e Integruara të 

Investimit Bashkia Berat dhe Bashkia Përmet”. 

 

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

16 javë nga data e nenshkrimit te kontrates (duke përjashtuar kohën e aprovimit nga MZHU, 

FSHZH dhe BB). 

 

2.3.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër  

 

Kohëzgjatja në muaj:  ••   ose ditë: ••••  (nga nënshkrimi  i Marrëveshjes Kuadër(jo më 

shumë se (4) vjet) 

Ose duke filluar nga     •• /•• /••  (dd/mm/vvvv)  

Përfunduar më             •• /•• /••  (dd/mm/vvvv) 
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2.4 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: 

Berat dhe Permet, Shqiperi. 

 

2.5 Ndarja në Lote:   

 

Po  Jo X 

Nëse po,  

2.6 Përshkrim i shkurtër i loteve  

(Objekti  dhe fondi limit i loteve) 

1_____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

etj 

 

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një 

ofertë e veçantë.  

 

2.7 Opsionet:   

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):  

Ose: nga në    

 

2.8 Do të pranohen variantet:   

Po  Jo X 

 

2.8.1       Do të pranohet nenkontraktimi:   

Po  Jo X 

 

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: ____ 

 

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit: 

 

Po  Jo  

Shenime te tjera 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Seksioni 3             Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik  

 

3.1   Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9. 

 

3.2 Sigurimi i Ofertës: ( i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të 

lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor). Operatori Ekonomik 

paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 6.  Vlera e kërkuar e 

sigurimit të ofertës është _________ Lekë (shuma e shprehur në fjalë). 

 

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga 

Lotet është si më poshtë: 

 

Loti 1   ______ Lekë  

Loti 2   ______ Lekë 

 

Seksioni 4             Procedura 

 

4.1 Lloji i procedurës:  Shërbim konsulence 

 

Kjo procedurë përfshin dy faza kryesore: 

 

Faza 1 – Shprehja e interesit  dhe Parakualifikimi (lista e shkurtër):  

Kandidatët do të dorëzojnë kërkesën për shprehje interesi dhe dokumentat e kërkuara në DT. 

Autoriteti Kontraktor, do të shqyrtojë dokumentat e dorëzuara nga Kandidatët, dhe do të 

vlerësojë nëse ky dokumentacion plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit. 

Kandidatët, që nuk i plotësojnë kriteret e kualifikimit, skualifikohen dhe njoftohen menjëherë për 

këtë skualifikim.  

 
Në përfundim të kësaj faze, kandidatët e kualifikuar përshihen në një listë të shkurtër, e cila 

duhet të përmbajë të paktën 2 (dy) kandidatë. 
 

 

Faza 2 – Paraqitja e propozimeve: Autoriteti Kontraktor dërgon një ftesë për të dorëzuar 

propozime, kandidatëve që janë kualifikuar në Fazën 1 (Ofertuesit e përzgjedhur në listën e 

shkurtër). 

 

Propozimet përfundimtare të kualifikuara shqyrtohen dhe vlerësohen sipas kritereve përkatëse 

nga Autoriteti Kontraktor. Ky i fundit ia jep kontratën atij Ofertuesi  që ka paraqitur propozimin 

më të mirë të vlerësuar.  

 

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

 

Oferta më e mirë bazuar në: 
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 Çmim                 

dhe 

Propozim teknik    

Kriteret e Vleresimit teknik     Pikët 

(i) Përvoja per Pune te Ngjashme te Konsulentit  [10 ] 

(ii) Metodologjia e Propozuar    [50 ] 

(Përqasja teknike dhe metodollogjia, plani i punës, aftësia organizative)  

(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor të Propozuar    [30 ] 

  

(iv)      Transferimin e Njohurive, (nëse kërkohet)                 [10 ]  

Per qellim vleresimi, te gjithe pjesemarresit per piken (iv) do te vleresohen me 10 pike. 

 

4.3 Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi :   

Data: 29.08.2016 Ora: 10.00 

Vendi: app.gov.al 

 

Kur kërkesa për shprehje interesi kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët 

ekonomikë duhet të dorëzojnë kërkesën dhe dokumentacionin e kërkuar në mënyrë 

elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al. 

 

4.4 Afati kohor për hapjen e kërkesës për shprehje interesi :   

 

Data: 29.08.2016 Ora: 10.00 

Vendi: app.gov.al 

 

Informacioni që merret gjatë hapjes publike të kërkesave, që paraqiten me mjete 

elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë 

dorëzuar kerkesa, në bazë të kërkesës së tyre. 

 

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 150 (e shprehur në ditë) 

 

4.6 Gjuha(-ët) për hartimin e propozimit dhe shprehjes së interesit:   

 

Shqip X Anglisht X

Tjetër _______________ 

 

Seksioni 5                    Informacione plotësuese 

 

http://www.gov.al/
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5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me 

mjete elektronike): 

  

Po  Jo X

Nëse Po 

Monedha _________ Çmimi _______ 

 

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. 

Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.  

 

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)  

Dokumentat mund te shkarkohen nga faqja zyrtare e Agjencise se Prokurimit Publik ne adresen 

www.app.gov.al. 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 11.08.2016. 
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Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në 

Buletinin e Njoftimeve Publike 

 

1. Autoriteti Kontraktor: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), me adresë: Rruga “Sami 

Frashëri”, Nr.10, Tirane, Tel/Fax:+355 42 234 885. 

 

2. Lloji i Proçedures së Prokurimit: “Shërbim Konsulence”.  

 

3. Objekti i Prokurimit: “Projektet e Detajuara Urbane dhe Programet e Integruara të 

Investimit Bashkia Berat dhe Bashkia Përmet”. 

 

4. Fondi limit: 13.439.425 (trembëdhjete milion e katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e 

katërqind e njëzet e pesë)  lekë pa TVSH. 

 

5. Afati për Kryerjen e Shërbimeve: 16 javë nga data e nenshkrimit te kontrates (duke 

përjashtuar kohën e aprovimit nga MZHU, FSHZH dhe BB). 

 

6. Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi: Data: 29.08.2016 Ora: 10.00. 

 

7. Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: Data: 29.08.2016 Ora: 10.00. 
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II.  UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË 

 

Seksioni 1. Hartimi i kërkesës/ofertës 

 

1.1  Kandidatët/Ofertuesit janë të detyruar të përgatisin kërkesën/ofertën, në përputhje me 

kërkesat e përcaktuara në këto DT. Kërkesat/Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me 

këto DT do të refuzohen si të papranueshme. 

 

1.2  Kandidatët/Ofertuesit përballojne kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës 

së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.  

 

1.3  Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i kërkesës/ofertës 

duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë qe nuk fshihet. Të gjitha fletët e kerkesës/ofertes 

duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e kerkeses/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.  

 

1.4     Në rast të 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 

 

Seksioni 2   Faza I - Parakualifikimi   (Lista e shkurtër) 

 

2.1  Paraqitja e kërkesave për shprehje interesi duhet të bëhet brenda afatit përfundimtar të 

përcaktuar në Njoftimin e Kontratës.  

 

Kërkesat e paraqitura pas skadimit të afatit kohor do t’i kthehen Kandidatit të pahapura. 

 

Informacioni që komunikohet gjatë hapjes publike të kërkesave që paraqiten me 

mjete elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që 

kanë dorëzuarkërkesat e tyre. 

 

 

2.2  Kërkesat duhet të dorëzohen në adresën e mëposhtme: 

_____________________________________________________. 

 

Kur Kërkesa kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike 

duhet të dorëzojnë ate në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al. 

 

2.3 Për procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, operatorët Ekonomikë 

duhet të dorëzojnë kërkesën origjinale dhe dokumentacionin përkatës, të futur në një zarf 

jotransparent, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Kandidatit dhe të shënuar: 

http://www.gov.al/
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“Kërkesë për parakualifikimin në procedurën Nr. e Njoftimit të 

Kontratës_______________  

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

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS. DHE JO PARA _____________ 

(dd/mm/vv), ______orë”.  

 

Kur Kërkesa kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomikë 

duhet të dorëzojnë atë në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al. 

 

 

Seksioni 3   Faza II  Dorëzimi dhe vlerësimi i propozimeve  

 

3.1  Propozimet do të dorëzohen vetëm nga kandidatët që kanë marrë nje ftesë për propozim 

nga Autoriteti Kontraktor, sipas modelit të dhënë në Shtojcën 2.  

 

3.2   Propozimi duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm: 

 

Propozimi përbëhet nga propozimin teknik dhe propozimi ekonomik. 

 

  Propozimi teknik përfshin:  

 

a)  Përshkrim të detajuar të Shërbimeve të propozuara dhe metodologjinë e tyre, që 

përmbajnë gjithë informacionin e kërkuar në Dokumentat e Tenderit, dhe që është i 

mjaftueshëm për Autoritetin Kontraktor, për të përcaktuar nëse Shërbimet e propozuara 

plotësojnë kërkesat e specifikuara në Termat e Referencës; 

b)   Listën dhe Curriculum Vitae të Personelit Kryesor; 

c)   Grafikun e Zbatimit; 

d)   Propozimin alternativ teknik, nëse lejohet; 

(çdo dokument tjetër të përcaktuar nga Autoriteti kontraktor) 

  

 Propozimi ekonomik:  

 

a) Formati i Strukturёs sё Çmimit (shtojca 4); 

  

Një Ofertues duhet të paraqesë vetëm një propozim.  

 

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

 

3.4  Për procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore ofertuesit duhet të 

dorëzojnë propozimin origjinal, i cili përbёhet nga zarfi i propozimit teknik dhe zarfi i 

propozimit ekonomik, të cilët identifikohen qartë duke bërë shënimet përkatëse. 

 

Propozimi duhet të futet në një zarf jotransparent, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe 

adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Propozim për shërbime konsulence __________ ; 

Nr. e Njoftimit të  Kontratës_______________  

http://www.gov.al/
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“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN 

KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS DHE JO PARA _____________ 

(dd/mm/vv), ______orë”. 

 

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet 

të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, 

www.app.gov.al.  

 

3.5  Për procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore ofertuesit mund të 

modifikojnë ose të tërheqin propozimet e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të 

kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e propozimeve. Si modifikimet, ashtu 

edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së 

fundit për dorëzimin e ofertave. Rrjedhimisht, zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit 

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

PROPOZIMI ”. 

 

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te modifikojë 

në çdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave 

pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet 

kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare te APP-së, www.app.gov.al. 

 

 

Seksioni  4     Përllogaritja e ofertës ekonomike  

4.1  Të gjitha çmimet e propozuara duhet të jenë fikse dhe jo objekt rishikimi. Kandidati 

duhet të dorëzojë: 

- Tarifa për njësinë e kohës për çdo person; 

- Përmbledhje të kostove direkte dhe indirekte dhe shpenzimeve, duke përfshirë taksat, 

tarifat, tarifat e liçensave, siguracionin dhe kosto të tjera të lidhura me kryerjen e 

Shërbimeve; 

- Çmimin total të propozimit pa TVSH; dhe vlerën e TVSH, nëse është e aplikueshme. 

            - (ndonjë informacion tjetër të përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor). 

  Propozimet Alternative 

4.2 Nëse lejohet në Dokumentat e Tenderit, Ofertuesit mund të ofrojnë propozime alternative 

teknike për kërkesat e specifikuara në Dokumentat e Tenderit. Autoriteti Kontraktor 

mund të shqyrtojë vetëm alternativat teknike, nëse ka të tilla, të atij ofertuesi që ka 

paraqitur propozimin fitues, në pajtim me të gjitha kërkesat e DT.  

4.3 Nëse kërkohet në Dokumentat e Tenderit, secili ofertues duhet të paraqesë së bashku me 

propozimin kryesor, një propozim të veçantë për shërbime të caktuara, të përshkruara në 

Dokumentat e Tenderit, të cilat Ofertuesi mund t’i përfshijë ose jo në kontratë. Këto 

propozime të veçanta quhen “propozime alternative/të mundshme”. Përzgjedhja e 

propozimit fitues do të marrë në konsideratë propozimet alternative/të mundshme, vetëm 

nëse një gjë e tillë lejohet specifikisht në Dokumentat e Propozimit. 
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4.4    Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar Çmimet për 

kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i 

ndryshimit pas një Mini-konkurrimi në mes të palëve në marrëveshjen kuader. 

4.5     Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të    

afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do 

të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.   

 

4.6  Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme: 

 

a) garanci bankare e pakushtëzuar, 

b) garanci sigurimi 

  

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e 

sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me oferten para hapjes së ofertave, 

përndryshe oferta do të refuzohet.  

 

            Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së 

vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, 

Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga 

nënshkrimi i kontratës. 

 

4.7      Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës 

 

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Për sa kohë 

nuk ka skaduar afati kohor për vlefshmërinë 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. 

 

4.8   Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së 

 

Seksioni 5.   Vlerësimi i propozimeve 

Vlerësimi i Propozimeve Teknike 

 

5.1 Autoriteti Kontraktor shqyrton çdo propozim teknik për të konfirmuar nëse ai është në 

pajtim me të gjitha kërkesat e paraqitura në Dokumentat e Tenderit dhe se i pranon të gjitha 

afatet e kushtet. Propozimi që nuk plotëson Termat e References, ose dështon në 
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pajtueshmërinë e kushteve dhe afateve të kontratës, të shprehura në Dokumentat e Tenderit, 

do të refuzohet. Autoriteti Kontraktor vlerëson dhe rendit propozimet teknike në pajtim me 

procedurat dhe kriteret e vlerësimit të paraqitura në Dokumentat e Tenderit. Asnjë kriter 

vlerësimi nuk do të përdoret, nëse nuk është paraqitur në Dokumentat e Tenderit. Nëse 

Dokumentat e Tenderit parashikojnë një rezultat minimal që duhet të arrihet, çdo propozim 

që nuk arrin këtë minimum do të refuzohet.  

 Hapja e Propozimeve Financiare  

5.2 Pas përfundimit të vlerësimit të propozimeve teknike, Autoriteti Kontraktor njofton 

Ofertuesit, propozimet e të cilëve janë refuzuar, pasi nuk kanë plotësuar disa aspekte të 

rëndësishme të Kërkesave, ose nuk kanë arritur të marrin rezultatin minimal, nëse ky është 

parashikuar. Në përfundim të afatit të ankimitAutoriteti Kontraktor i dërgon njoftimin për 

ditën dhe orën e hapjes së propozimeve ekonomike të gjithë kandidatëve, propozimet 

ekonomike të të cilëve do të hapen. Në datën dhe orën e përcaktuar, Autoriteti Kontraktor 

hap propozimet ekonomike. Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar do të lejohen 

të ndjekin hapjen e propozimeve. Zarfi ku shkruhet “Propozimi Ekonomik” për secilin 

propozim që nuk është refuzuar më parë, do të hapet dhe informacioni i mëposhtëm do të 

shpallet e regjistrohet: emri i Ofertuesit, rezultati i vlerësimit të propozimit teknik, Çmimi i 

propozuar, siç shprehet në propozimin ekonomik.  

  

 Vlerësimi i Propozimeve Ekonomike 

5.3      Autoriteti Kontraktor përcakton nëse propozimet ekonomike janë të plota, korrigjon      

ndonjë gabim aritmetik dhe për qëllime krahasimi e vlerësimi, i konverton të gjitha çmimet 

e propozimit në një monedhë të vetme. Autoriteti Kontraktor rendit dhe cakton një rezultat 

për çdo propozim ekonomik. 

 Krahasimi i Propozimeve 

5.4      Autoriteti Kontraktor rendit propozimet sipas rezultateve teknike e financiare të 

kombinuara, duke përdorur peshën e treguar në Dokumentat e Tenderit. Ofertuesi që arrin 

rezultatin më të lartë të kombinuar teknik e financiar do të ftohet për negociata dhe për 

lidhjen e kontratës. 

 

Kriteret e vlerësimit  

 

5.5  Vlerësimi i Propozimeve Teknike kryhet duke marrë parasysh kriteret e mëposhtme:   
 

Kriteret e Vleresimit      Pikët 

(i) Përvoja per Pune te Ngjashme te Konsulentit  [0-10] 

(ii) Metodologjia e Propozuar    [20-50] 

(Përqasja teknike dhe metodollogjia, plani i punës, aftësia organizative)  

(iii) Kualifikimet e Stafit Kryesor të Propozuar    [0-30] 

  



Dokumentat standarte të tenderit 

14  

(iv)      Transferimin e Njohurive, (nëse kërkohet)                 [0-10]  

 

Total (Propozimi Teknik)                                          100% 

 

 Minimumi i pikëve të Propozimit Teknik, per te vazhduar me vleresimin e 

propozimit ekonomik, është 70 pikë. 

 

Vlerësimi i Propozimeve Ekonomik kryhet sipas formulës së mëposhtme:  
            

            Pe- Pikët për Propozimin Ekonomik 

            Çu- Çmimi më i Ulët i Ofruar 

Ç – Çmimi Ofertues i Radhës (duke filluar nga çmimi më i ulët) 

 

Pe = 100 x Çu / Ç 

  (çmimi më i ulët = pikët maksimale për propozimin ekonomik) 

 

Vlerësimi përfundimtar       
 

Peshat për Propozimet Teknike dhe Financiare janë dhënë si më poshtë: 

 

        Pesha për Propozimin Teknik:      X = (pikët e propozimit teknik x 0.8)       

 

        Pesha për Propozimin Ekonomik: Y = (pikët e propozimit ekonomik x 0.2) 

 

Oferta më e mirë do të jetë sipas kombinimit të pikëve të propozimit teknik dhe propozimit 

ekonomik. Formula e llogaritjes është si më poshtë: 

Oferta më e mirë = X + Y 

Firma që ka marrë më shumë pikë gjatë mbledhjes së pikëve teknike dhe ekonomike do të ftohet 

për negociata dhe lidhjen e kontratës. 

 

5.6      Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra 

 

5.6.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në propozimin ekonomik, që janë thjesht të 

një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të propozimeve. Autoriteti 

Kontraktor 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 propozimi do të refuzohet, pa konfiskim të 

sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.    

 

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

shëmbujve të mëposhtme:   

 



Dokumentat standarte të tenderit 

15  

a) 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,  

b) 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,  

c) 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 të 

larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar 

 

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

 

 

Seksioni 6.  Nënshkrimi i kontratës 

 

6.1   Njoftimi i fituesit 

 

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

parashikohet në Shtojcën 16. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e 

Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.  

 

6.2       Sigurimi i kontratës 

 

6.2.1  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 21 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para 

nënshkrimit të kontratës.  

 

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

i. garanci bankare 

ii. garanci sigurimi 

 

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave 

sektoriale. 

 

6.3       Njoftimi i kontratës së nënshkruar 

 

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në 

APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.  
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Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në 

dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 6. 

            

 

 

 

 

III.  SHTOJCAT 

 

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT: 

 

Shtojca 1:        Kërkesë për shprehje interesi 

Shtojca 2: Ftesa për Propozim  

Shtojca 3:  Formulari i Deklarimit të Propozimit  

Shtojca 4:        Formulari i Propozimit Ekonomik   

Shtojca 5:  Formulari i Ftesës për Propozim (në rastin e Marrëveshjes Kuadër) 

Shtojca 6:        Formulari i Sigurimit të Ofertës  

Shtojca 7:        Formulari i Informacionit Konfidencial 

Shtojca 8:        Deklarata per konflikt interesi 

Shtjoca 9:        Kriteret e pranimit/kualifikimit 

Shtojca 10:      Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore 

Shtojca 11:  Specifikimet teknike 

Shtojca 12:      Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër 

Shtojca 13:      Shërbimet dhe grafiku i ekzekutimit 

Shtojca 14:      Termat e Referencës 

Shtojca 15:      Formular i Njoftimit te skualifikimit 

Shtojca 16:      Formulari i Njoftimit të Fituesit 

Shtojca 17:      Formulari i Njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen  

Kuadër 

Shtojca 18:       Kushtet e Përgjithshme të Kontratës 

Shtojca 19:       Kushtet e Vecanta të Kontratës 

Shtojca 20:       Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar 

Shtojca 20/1     Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e 

Njoftimeve  Publike 

Shtojca 21:      Formulari i Sigurimit të Kontratës 

Shtojca 22:       Formulari i Ankesës ne autoritetin kontraktor 

Shtojca 23:       Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara 

Shtojca 24:       Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara 
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Shtojca 1  

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

  

 

 

 

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI 

 

 

____________________________ 

(Emri i operatorit ekonomik ) 

 

 [Data______] 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

 

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti] 

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

 

Unë (Ne), të nënshkruarit, paraqesim kërkesën tonë për shprehje interesi për këtë procedurë: 

 

 

 

 

 

Përfaqësuesi i Ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 
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Shtojca 2. 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga autoriteti kontraktor] 

 

FTESË PËR PROPOZIM  

(Vetëm për kandidatët e përzgjedhur pas shqyrtimit të kërkesave për shprehje interesi) 

 

[Data] 

Për : [Emri dhe adresa e ofertuesit të përzgjedhur] 

_________________________________ 

 

Procedura e Prokurimit: ______________________________ 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, ju informojmë se [emri dhe adresa e kandidatit të 

përzgjedhur], pas vlerësimit të kapaciteteve tuaja ligjore, financiaro-ekonomike dhe teknike, jeni 

kualifikuar për në fazën e ofertimit . 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [këtij autoriteti kontraktor]  

 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa  ___________________________________________ 

propozimin tuaj, duke marrë parasysh se: 

 

Afati kohor për dorëzimin e propozimit është : 

Data, ora dhe adresa 

Data   •• /•• /••••   (dd/mm/vvvv) Ora:  ________________________  

Adresa   ________________________________________________________________  

 

Kur propozimi kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomikë duhet të 

dorëzojnë propozimin në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al 

 

Afati kohor për hapjen e propozimeve është:  

Data, ora dhe adresa 

Data   •• /•• /••••   (dd/mm/vvvv) Ora:  ________________________  

http://www.gov.al/
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Adresa   ________________________________________________________________  

Informacioni që komunikohet gjatë hapjes publike të propozimeve, qe paraqiten me mjete 

elektronike duhet t’i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë 

dorëzuar propozime, në bazë të kërkesës së tyre. 

 

Gjuha(-ët) për hartimin e propozimeve janë: 

 

Shqip       •                      Anglisht  •  

Tjetër ________________________ 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit : 

 Autoriteti Kontraktor rendit propozimet sipas rezultateve teknike e financiare të kombinuara, 

duke përdorur peshën e treguar në Dokumentat e Tenderit. Ofertuesi që arrin rezultatin më të 

lartë të kombinuar teknik e financiar do të ftohet për negociata dhe për lidhjen e kontratës.  

 

Jemi në pritje të propozimit tuaj. 
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Shtojca 3 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

 

FORMULARI I DEKLARIMIT TË PROPOZIMIT  

 

 [Data______] 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

 

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti] 

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

Unë (Ne), të nënshkruarit, deklarojmë se: 

 

1 Kemi shqyrtuar Dokumentat e kesaj procedure dhe paraqesim këtë Propozim, pa 

rezervime ose përjashtime për kërkesat ose afatet dhe kushtet e shprehura këtu. 

2.      Ne ofrojmë të kryejmë Shërbimet siç specifikohet në Dokumentat e kesaj procedure dhe në 

përputhje me grafikun e kërkuar të kryerjes së shërbimit. 

3. Çmimi Total i propozimit tonë është shprehur në propozimin ekonomik. 

4. Propozimi ynë do të jetë i vlefshëm për periudhën e specifikuar në DT. 

5. Nëse propozimi ynë pranohet, Ne do të bejme sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

DT. 

6.     Ne nuk marrim pjesë si kandidatë në më shumë se një propozim në këtë prokurim. 

7.  Ne autorizojme autoritetin kontraktor të verifikojë informacionin/dokumentet, që i   

bashkëlidhen kësaj oferte. 

8.     Pajtohem për të firmosur kontratën sipas kushteve të kontratës nëse shpallem fitues. 

 

Përfaqësuesi i Ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 
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Shtojca 4 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik] 

 

                STRUKTURA E PROPOZIMIT EKONOMIK 

 

 

 

 

Tarifat sipas Kategorisë së Punës :   (Nentotali i detajuar)  

 

 

 

Pagesat Ditore:     (Nëntotali i detajuar)     

 

 

 

Kostot e Drejtpërdrejta:   (Nëntotali i detajuar) 

 

 

 

 

Shpenzimet e Rimbursueshme:   (Nëntotali i detajuar) 

 

 

 

 

TOTALI  

 

 

Përfaqësuesi i Ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 
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Shtojca 5 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së 

procesit të mini-konkursit] 

 

FTESA PËR PROPOZIM 

 

 (shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor) 

fton për të paraqitur propozime  në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në 

Dokumentacionin e Tenderit (DT)).  

 

Vendi i kryerjes së shërbimit  

(jepni një përshkrim të shkurtër) 

 

Kohëzgjatja e shërbimit ______________________ 

 

Propozimi duhet të paraqitet 

………………………………………………………………………………………………………

[Jep adresën e saktë] 

Përpara  

…………………………………………………………………………………………………… 

[Përcaktoni datën dhe orën e afatit përfundimtar] 

 

 

Forma e komunikimit:  

 

Me shkrim __                                                     Elektronik ( email, fax etj.) _____ 

 

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese  
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Shtojca 6 

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik, kur kërkohet nga autoriteti kontraktor] 

 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS 

 [Data _______] 

 

Për: [Emri dhe adr esa e autoritetit kontraktor] 

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

 

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës] 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti] 

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.references ne faqen 

e APP-se  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,  

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e 

bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe 

shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik. 

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 mospërmbushjen e njërit nga kushtet e 

mëposhtme: 

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e 

ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e 

tenderit; 

- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti kontraktor e 

kerkon një gjë të tillë; 

- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk 

ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontrates së përcaktuar në 

dokumentat e tenderit. 

 

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për 

tender]. 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit] 
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Shtojca 7 

 

 

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL  

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar 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  
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Shtojca 8 

[ Shtojcë për t’u plotësuar 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 
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Shtojca 9 

[ Shtojce per tu plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 
 

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

 

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): 

 

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

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

c)   nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e 

profesional,  

 

Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuar 

nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës 10 

“Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore”. 

 

Në rastin kur kandidati/ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, në vend të Ekstraktit mbi 

Historikun e Subjektit do të paraqitet vendimi i Gjykatës për regjistrimin si person juridik, sipas 

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

 

2. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): 

a)      ka plotësuar detyrimet fiskale,  

b)     ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore , 

te lëshuar nga Administrata Tatimore. 

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

kritere (pikat 1,2) duhet te vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga 

dita e hapjes së ofertës.  

3.     Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë 

të shtetit në te cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë 

kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit te leshuar nga 

Qendra Kombëtare e Regjistrimit. 

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më 

sipër. Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e tyre të origjinës, atëherë 

mjafton një deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, 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 

dokumentat e lartpërmendur.   

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen: 
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a.     Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës  bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar 

zyrtarisht;  

     b.   Prokura e posaçme. 

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 8; 

b. Vërtetim 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. 

 

Kapaciteti ekonomik dhe financiar:  

Operatori Ekonomik ose bashkimi i Operatoreve Ekonomike duhet te kene xhiro mesatare 

vjetore per tre vitet e fundit financiare ne vleren jo me pak se vlera e fondit limit. Per te vertetuar 

kete Operatoret duhet te paraqesin: 

- Kopje të deklaratave të xhiros vjetore (vertetim nga dega e tatim taksave per xhiron e 

realizuar ne vitet 2013 – 2014 dhe 2015) 

• Operatori Ekonomik ose bashkimi i Operatoreve Ekonomike duhet te paraqesin nje deklarate 

për gjendjen financiare nga një ose më shumë banka. Sasia minimale e mjeteve monetare 

duhet të jetë jo më pak se 10% e fondit limit e objektit që prokurohet e vertetuar me vertetim 

origjinal bankar të lëshuar jo më perpara se 10 ditë nga data e hapjes së tenderit. 

  

Kapaciteti teknik:   

• Operatori Ekonomik duhet te zoteroje liçensat e meposhtme profesionale:  

 

1/b: Plane rregullues të përgjithshme për qendra të banuara 

1/c: Studime pjesore urbanistike 

2/a:  Projektim arkitektonik për objekte civile-industrile-vepra arti në infrastrukturë 

2/d:  Projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelberta, lulishte e parqe 

Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti operatori ekonomik duhet te paraqese licensen e 

shoqerise. 

 

• Operatori Ekonomik duhet te paraqese kontrata te ngjashme sherbimesh projektimi  ne vlere 

totale prej jo me pak se 40% e vleres se fondit limit, te realizuara gjate tre viteve te fundit. 

Kjo duhet të vërtetohet me dëshmi/çertifikata dhe dokumente për realizimin e tyre. 
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• Operatori Ekonomik duhet te paraqese nje liste te stafit kryesor te meposhtem, te cilet duhet 

te kene nje marredhenie kontraktore me operatorin. I gjithe stafi kryesor i kerkuar duhet te 

jete i liçensuar ne sherbimet e projektimit dhe duhet te zoteroje liçensat profesionale sipas  

kategorive e renditura me poshte, perkatesisht per specialitetin qe mbulojne. Per çdo 

pozicion, operatoret jane te lire te propozojne me shume se nje kandidat, me qellim 

permbushjen e kritereve te kerkuara. Pozicionet e stafit kryesor te kerkuar jane: 

 

Stafi per sherbimin e projektimit  

 

a. Staf Kyç 1: Drejtues Projekti (Drejtues i grupit te projektimit) – Projektues Urbanist ose 

Arkitekt me përvojë pune ndërkombëtare jo më pak se 10 vjeçare; 

b. Staf Kyç 2: Projektues Urbanist / Arkitekt - me përvojë pune ndërkombëtare jo më pak se 10 

vjeçare
1
; 

c. Staf Kyç 3: Projektues Urbanist / Arkitekt – me përvojë pune jo më pak se 10 vjeçare; 

d. Staf Kyç 4: Arkitekt Peisazhi – me përvojë pune jo më pak se 10 vjeçare; 

e. Staf Kyç 5: Arkitekt Restaurator – me përvojë pune jo më pak se 10 vjeçare; 

Shenim: Stafi Kyc 1 dhe Stafi kyc 2 duhet te jene komplementare dhe jo perserites ne profesionin e tyre, pra nuk 

mund te jene njekohesisht Arkitekt apo Projektues Urbanist 

 

Për të vërtetuar përvojen në punë duhet të paraqiten diplomat e stafit dhe cv. 

Liçensat  që duhet të zoterojë stafi kryesor:  

 

• Drejtues Projekti (Drejtues i grupit të projektimit) – Diplome në arkitekturë ose 

planifikim/projektim urban; 

• Projektues Urbanist / Arkitekt:  Diplomë në arkitekturë ose planifikim/projektim urban
2
; 

• Projektues Urbanist / Arkitekt: Duhet të zoterojë licensen 1b, 1c, dhe 2/a;  

• Arkitekt Peisazhi: Duhet të zoterojë licensen 2/d; 

• Arkitekt Restaurator: Duhet të zoterojë licensen AP/4; 
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Per te vertetuar realizimin e kushtit te mesiperm pjesetaret e stafit duhet te paraqesin licensat 

perkatese. 

 

• Operatori Ekonomik duhet te zoteroje dhe te paraqese nje çertificate ISO 9001-2008 per 

menaxhimin e cilesise. Ne rastin e bashkimit te Operatoreve Ekonomike, secili prej 

operatoreve duhet ta disponoje kete certifikate.  

 

• Numri i punonjësve: Numri mesatar i punonjësve të siguruar për periudhën Qershor - Dhjetor 

2015 duhet të jetë jo më pak se 5 (pesë) punonjës, e vërtetuar kjo me listëpagesat përkatëse të 

konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve, e shoqëruar edhe me Formularet e Deklarimit te 

Pagesave.  

 

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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Shtojca 10 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik] 

 

 

DEKLARATË MBI GJENDJEN GJYQËSORE 

 

 

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 cilësinë ___________të operatorit ekonomik 

___________________    deklaroj se: 

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për shkelje penale, në 

përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

 

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së 

formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.  

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës _____________ 

 

Përfaqësuesi i ofertuesit 

 

Nënshkrimi 

 

Vula 
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Shtojca 11 

  

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

  

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

(Nuk zbatohet) 

 

 

Skicimet, parametrat teknik etj: 

 

Specifikimi i Materialeve: 

 

 

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: 
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Shtojca 12 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër] 

 

 

 

 

 

PLANIFIKIMI I 

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

 

  Shërbim:          Mall:                                  Punë: 

Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër       

 

Kontrata 

Nr. 

Titulli i Kontratës Përshkrim i shkurtër i kontratës 

01                            

02                            

03                            

…                            
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Shtojca 13 

 

( Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor) 

 

(Kjo Shtojcë në rastin e  Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm 

gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit) 

 

 

 

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT 

 

 

Ne perputhje me termat e references. 
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Shtojca 14 

 

 

 

 

 

TERMAT E REFERENCËS 

 

 
 

PZHIUT 

 

Bashkitë Berat dhe Përmet 

 

Projektet e Detajuara Urbane  

dhe  

Programet e Integruara të Investimit 

 

Termat e Referencës 

 
 

 

1) Hyrje dhe Përshkrim i Përgjithshëm 

 
1. Projekti për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turistik (PZHIUT), financuar nga Banka 

Botërore, mbështet Qeverinë Shqiptare për të zhvilluar ekonominë dhe për të përmirësuar kushtet 

e jetesës në rajonin e saj jugor nëpërmjet financimit të projekteve të infrastrukturës në qendrat 

urbane të Sarandës, Gjirokastrës,  Beratit dhe Përmetit. Programi i investimeve shtrihet edhe në 

zonat plotësuese të zgjedhura pranë këtyre qendrave urbane që paraqesin interes kulturor dhe 

natyror, duke kontribuar në forcimin e aspektit turistik Qendrat urbane të targetuara nga PZHIUT 

janë të gjitha qytete dytësore me një popullsi rezidente relativisht të vogël – që varion nga 5.000 

deri në 40.000 banorë - por që luajnë një rol të rëndësishëm në pritjen dhe shpërndarjen turistike 

gjatë gjithë jugut të Shqipërisë. Në veçanti, Gjirokastra dhe Berati janë site të afirmuara të 

trashëgimisë kulturore të UNESCO-s; Saranda është porti më jugor në vend që funksionon si 

portë hyrëse e turizmit për rajonin dhe për Butrintin, sitin e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-

s, ndërsa Përmeti, i vendosur në Qarkun e Gjirokastrës, plotëson produktin jugor turistik si lidhja 

kryesore e destinacionit turistik të jugut të Shqipërisë me zemrën e Ballkanit. 

2. Ndërhyrjet e integruara të përmirësimit urban, të mbështetura nga PZHIUT në katër qendrat 

urbane të targetuara do të synojnë në përmirësimin e kushteve të jetesës së banorëve vendas dhe 

në nxitjen e zhvillimit ekonomik nëpërmjet turizmit lokal në zonat e ndjeshme urbane. Këto 

ndërhyrje pritet që të jenë të kombinuara në programe kohezive të investimeve, të cilat do të 

përfshijnë përmirësimin e hapësirave publike (p.sh. parqet, sheshet e qytetit, vendkalimet e 

këmbësorëve); rrjetet rrugore, nyjet intermodale dhe infrastruktura shoqëruese ( p.sh , trotuaret, 

kryqëzimet rrugore, ndriçimet rrugore, korsitë e biçikletave, stacionet e autobusëve); restaurimin 
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e ndërtesave të përzgjedhura të trashëgimisë dhe përmirësimin e fasadave të ndërtesave të 

zgjedhura dhe; përmirësimin e zonave turistike (p.sh. rrugët hyrëse, qendrat e vizitorëve, 

vendparkimet, sinjalistika turistike). Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellës-kanalizimeve do të 

mbështetet rast pas rasti3. 

3. Si pjesë e përgatitjes së projektit, çdo qendër e zgjedhur urbane i është nënshtruar një 

procesi të plotë rishikimi teknik urban dhe konsultimi me qeveritë lokale, agjencitë dhe grupet 

lokale të interesit, agjencitë e Trashëgimisë Kulturore, në bashkëpunim me Ministrinë e 

Zhvillimit Urban (MZHU) dhe FSHZH-në. Ky proces ka rezultuar në identifikimin e fushave për 

mbështetje nga projekti brenda çdo qyteti, investimet e përshpejtuara (fast-track) që do të 

zbatohen gjatë Vitit të Parë, dhe fushave të veçanta të investimeve për mbështetje nga projekti 

gjatë Vitit 2-5. Bazuar në rezultatet e rishikimit teknik urban dhe me qëllim përpunimin e 

mëtejshëm të zonave të paraidentifikuara të investimeve, çdo qytet do të jetë subjekt i një studimi 

të hollësishëm projektimi urban, i cili do të mundësojë krijimin e një pakete investimevesh të 

përshtatura me sinergji të qarta, duke shmangur copëzimin dhe duke synuar arritjen e impaktit 

më të madh. Studimet e hollësishme të projektimit urban do të përfshijnë një proces konsultativ 

me të gjithë aktorët e interesuar, çka do të sigurojë që investimet të jenë: (i) në një linjë të plotë 

me objektivat e zhvillimit të PZHIUT-së; (ii) në përputhje me Planet e Përgjithshme Vendore 

(shih më përpara); dhe (iii) të prioritizuara dhe të përzgjedhura për të mbështetur vizionin e 

zhvillimit të secilës prej qendrave urbane të përzgjedhura, duke siguruar plotësueshmërinë dhe 

duke shmangur copëzimin. 

4. Këto Terma Reference kanë për qëllim hartimin (i) e studimeve të hollësishme të 

projektimit urban për fusha specifike tashmë të identifikuara për mbështetjen nga projekti,  

brenda qendrave urbane të Beratit - Plani i Përgjithshëm Vendor ( PPV), i cili ka avancuar mirë 

dhe pritet miratimi nga agjencitë qeveritare përkatëse - dhe të Përmetit; ( ii) identifikimin dhe 

prioritizimin  e programit të investimeve kohezive për Vitin 2-5, që do të financohen në bazë të 

PIUTD-së dhe (iii) hartimin e koncept-ideve paraprake, Udhëzimet dhe Vlerësimet paraprake për 

projektet e investimeve të përzgjedhura për financim nga PIUTD. 

5. I njëjti Konsulent pritet të zhvillojë projekte të hollësishme urbanistike dhe programe 

investimesh, si për Beratin, ashtu edhe për Përmetin (Pjesa 1 dhe Pjesa 2) e këtyre Terma 

Reference. Afati kohor për zbatimin e programit të përgjithshëm të investimeve është 4 vjet. 

Alokimi paraprak për investimet në Berat është $ 15.12 milionë (me TVSH) dhe për në Përmet $ 

4.2 milionë (me TVSH). 

 

2) PJESA 1: BERATI 
a) Përshkrim i përgjithshëm 

6. Berati është një nga qendrat kryesore urbane të rajonit jugor dhe gjithashtu një nga 

dymbëdhjetë Qarqet e Shqipërisë. Pas Reformës Territoriale dhe Administrative të qershorit 

2015, Bashkia e Beratit u zgjerua duke përfshirë  4 njësi të tjera administrative fqinje (Velabisht, 

Otllak, Sinjë dhe Roshnik) me 50 fshatra. Kufiri i ri administrativ i bashkisë përfshin një 

sipërfaqe prej 380 km², krahasuar me 22.4 km ² që ishte përpara zbatimit të Reformës. Popullsia 

totale arrin 99,231 banorë, nga të cilët 60.036 banojnë brenda qytetit. 

                                                 
3Infrastruktura nëntokësore do të përfshihet si pjesë e përmirësimit të rrjetit rrugor, kur të jetë e nevojshme. 
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7. Berati është i njohur për vlerat e tij historike, arkitektonike dhe kulturore. Ai u shpall  Qytet 

Muze nga qeveria e Shqipërisë në vitin 1961 dhe Sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s në 

korrik 2008.Qendra e tij historike është përfaqësuese i një qyteti tradicional Otoman të Ballkanit, 

shembuj të cilëve datojnë nga shekujt e mëparshëm 18-të dhe 19-të. Ajo përfshin lagjet historike 

të Kalasë, Mangalemin dhe Goricën, Qendrën Mesjetare Islame dhe një zonë tampon. Sipas 

kërkesave të UNESCO-s, Berati ka përgatitur Planin e Menaxhimit për qendrën e saj historike 

dhe zonën tampon. 

Vizioni për Beratin."Berati, Qyteti Fisnik i Zemrave Fisnike, do të jetë një bashki e lulëzuar në 

sajë të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, me konsolidimin e agrobizneseve dhe zejtarisë së tij, 

dhe një qendër turizmi familjar e përqendruar në historinë dhe kulturën e tij unike" (Plani 

Strategjik për Zhvillimin Ekonomik, Bashkia Berat, 2006). Dhe "Berati si një qytet i besueshëm i 

Trashëgimisë Botërore me një bërthamë të lashtë e të unifikuar urbane, një cilësi të lartë të jetës, 

dhe të lidhur mirë me qendrën e qytetit dhe me qendrat e tjera kryesore të popullsisë së 

Shqipërisë dhe si dhe me Sitet e Trashëgimisë Botërore të Arkitekturës Mesjetare" (Plani i 

Menaxhimit të Qendrës Historike dhe Zonës Tampon të Beratit). Si përmbledhje, vizioni i 

zhvillimit të qytetit të Beratit e vë theksin tek forcimi i rolit të tij si: (i) një qendër administrative 

dhe e shërbimit shumë e lidhur me territorin e saj rajonal, (ii) një destinacion kulturor dhe turistik 

kombëtar dhe ndërkombëtare që kontribuon në trashëgiminë e tij të çmuar arkitektonike dhe (iii) 

një qendër kreative për prodhimin produkteve të zgjedhura artizanale dhe agroindustriale. Ky 

vizion ndërthuret me krijimin e një mjedisi harmonik social, ekonomik dhe fizik si për banorët 

ashtu edhe për vizitorët e tij. 

8. Brenda kontekstit të mësipërm, PZHIUT në Berat synon mbështetjen e Bashkisë në 

forcimin e bazës ekonomike dhe kushteve të jetesës së banorëve përmes investimeve që do të 

përmirësojnë aspektin kulturor dhe turistik. Në përputhje me kërkesat e UNESCO-s, projekti do 

të ndjekë qasjen e Peizazhit Urban Historik (PUH-HUL) gjatë identifikimit të ndërhyrjeve dhe 

investimeve prioritare. Qasja HUL do të lehtësonte integrimin si të arkitekturës bashkëkohore / 

më të fundit ashtu edhe të nocionit të zhvillimit të qëndrueshëm në zemër të ruajtjes së 

strukturave historike urbane të mëparshme. Aplikimi i këtij nocioni të Peizazhit Historik Urban  

lejon integrimin e të gjithë këtyre elementeve në procesin e planifikimit dhe strategjisë mbrojtëse 

dhe mundëson integrimin e vlerës së "lagjes" dhe një qasje dinamike ndaj zhvillimit dhe ruajtjes 

së trashëgimisë. 

b) Objektivi i Detyrës së Konsulentit 

9. Objektivi i Detyrës së Konsulentit është të mbështesë zbatimin e Komponentit 1.A të 

PZHIUT-së duke zhvilluar një projekt të detajuar urban për zonën e projektit të Beratit, i cili do 

të  përfshijë lagjet historike kryesore të Goricës, Mangalemit, zonën tampon, jashtë mureve te 

Medreseja e Beratit, dhe duke identifikuar dhe prioritizuar një program koheziv të investimeve  

që do të financohen në kuadër të PZHIUT-së që do të përmirësojë infrastrukturën urbane dhe 

promovojë asetet kulturore, dhe që do të forcojë kapacitetin institucional duke kontribuar 

përfundimisht në përmirësimin e jetës urbane të Beratit dhe të mbështesë zhvillimin ekonomik 

lokal që lidhet me turizmin. 

10. Objektivat specifike të qytetit që do të arrihen nëpërmjet kësaj detyre janë si më poshtë 

(referojuni hartës bashkëngjitur):  
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a) Të kontribuojë në përmirësimin e qytetit të Beratit duke rigjeneruar dhe rijetësuar 

zonat kryesore brenda qendrës urbane (përkatësisht Mangalem, Goricë dhe zonën 

tampon dhe bërthamë përreth), dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës; 

b) Për të ruajtur, mbrojtur dhe forcuar trashëgiminë e tij kulturore dhe arkitekturore, 

duke rritur në këtë mënyrë tërheqjen turistike dhe duke përmirësuar lidhjet, 

disponueshmërinë dhe cilësinë e rrugëve për këmbësorët. Kjo mund të arrihet përmes 

sigurimit të cilësisë së lartë dhe rrjeteve të mirëlidhura për këmbësorët, hapësirave 

publike, peizazhit të përmirësuar rrugor, rinovimit të fasadave dhe restaurimit të 

ndërtesave të përzgjedhura të trashëgimisë për ripërdorim të përshtatur. 

c) Të përmirësojë dhe menaxhojë aksesin e automjeteve në zonat historike dhe të 

menaxhojë në mënyrë të pandërprerë kalimin nga lëvizshmëria e automjeteve në atë 

të këmbësorëve në pikat kritike të aksesit (p.sh. në Goricë, rrugën Shën Lucia etj.) 

11. Paketa trotale e investimit për financimin e projekteve të përzgjedhura për Beratin është 

vlerësuar në shifrën rreth $15.12 milionë. 

c) Kufijtë e Shtrirjes së Projektit në Berat 

12. Detyra e Konsulentit do të përqendrohet në lagjet e Goricës dhe Mangalemit (pjesë e zonës 

bërthamë të Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s) dhe në lagjet e banuara në zonën e mbrojtur 

të UNESCO-s (kryesisht lagjet urbane rreth Medresesë së Beratit në lindje të Mangalemit). Ajo 

gjithashtu përfshin sistemin e hapësirave të gjelbra përgjatë lumit (me një fokus të veçantë në 

bregun verior të lumit ndërmjet urës së Goricës për këmbësorë dhe urës së Goricës për kalimin e 

automjeteve). Në raste të veçanta, investimet e përzgjedhura jashtë kësaj zone mund të 

konsiderohen në masën që ato janë të nevojshme për të kontribuar në përmirësimin e aksesit, 

lidhjes dhe funksionimit të saj (p.sh. rrugëve hyrëse urbane, parkimet, rrethrrotullimet). Shtojca 1 

ofron një hartë të zonës së projektit dhe Shtojca 2 një listë paraprake të dokumenteve të 

disponueshme për detyrën e Konsulentit. Shtrirja totale e parashikuar e zonës së studimit është 

rreth 1 km ². 

d) Fusha e veprimit të Detyrës së Konsulentit  

13. Konsulenti do të kryejë aktivitetet kryesore të mëposhtme:  

a) Kryerjen e një vlerësimi paraprak të shpejtë, duke përfshirë një rivlerësim të gjendjes 

dhe përgatitjen e një plani pune; 

b) Formulimin e një vizioni të zhvillimit dhe të projektimit të integruar urban për zonën 

e projektit në tërësi dhe për zonat e tij të ndryshme dhe të dallueshme (Mangalemi, 

Gorica ndërtuar, zonën e banuar tampon të UNESCO-s, me fokus te Medreseja e 

Beratit), për diskutim dhe miratim nga ana e klientit dhe aktorët kryesore, e cila do të 

shtjellohet më tej në një program investimi;  

c) Finalizimin, prioritizimin dhe programin e integruar të investimeve për zonën e 

projektit që synon në arritjen e vizionit të zhvillimit të mësipërm dhe të projektimit 

urban përkatës; dhe 

d) Përgatitjen e projekteve paraprake dhe specifikimeve teknike për projektet e 

investimeve prioritare të përzgjedhura për financim në kuadër të PIUTD-së. 

 

14. Në veçanti, aktivitetet e mësipërme pritet të kryhen përmes detyrave të mëposhtme të 

nevojshme për zhvillimin e projektimit të detajuar urban dhe identifikimin e projekteve të 

investimeve që do t’u paraprijnë projekteve të hollësishme.  
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Detyra 1: Rivlerësimi dhe Zanafilla e Projektimit 

 

15. Para fillimit të Projektimit Urban, faza e iniciimit pritet të mbulojë (por pa u kufizuar në): 

 Objektivat  dhe strategjitë e përgjithshme të konsulencës; lista e dokumenteve, duke 

përfshirë kartografinë, planet dhe literaturën e shqyrtuar; 

 Rishikimin e përgjithshëm që inventarizon literaturën, planet dhe projektimet e 

disponueshme dhe nxjerr në pah rëndësinë e tyre për këtë detyrë; 

 Identifikimin e hartave dhe aktiviteteve studimore që janë të nevojshme për hartimin 

dhe planin për marrjen a atij informacioni; 

 Një plan pune, i cili përshkruan nëndetyrat e projektit, metodologjia, afatet dhe 

burimet financiare të caktuara; me burimet njerëzore të specifikuara veçmas për 

personelin vendas dhe të huaj. Një profil provizor i  ekipit dhe personelit kyç është 

dhënë në paragrafin 56 të këtyre Termave Reference; 

 Metodologjia e propozuar për sistemin e prioritizimit dhe kategorizimit për 

nënprojektet në Detyrën 3; 

 Vizitat e planifikuar në terren; 

 Lista e palëve të interesuara (që do të hartohet në marrëveshje me Klientin), risqet e 

mundshme dhe përpilimi i një strategjie të rekomanduar për angazhimin e tyre ( duke 

përfshirë komunikimin dhe shpërndarjen e informacionit) gjatë fazave të projektimit 

dhe zbatimit. 

 

16. Produktet: Raporti Fillestar, i cili shtjellon zërat e listës së mësipërme, me një fokus të 

veçantë mbi Planin e Punës dhe strategjinë e angazhimit të partnerëve.  

 

Detyra 2. Vizioni i Zhvillimit për Zonën e Projektit dhe Projektimin e Integruar 

Urban  

 
17. Plani i Përgjithshëm Lokal (PPL-GLP) i Beratit ofron linjat e gjera të zhvillimit socio-

ekonomik dhe territorial në kuadër të vizionit të përgjithshëm të rritjes së rolit të tij si një qytet i 

Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe të garantimit që trashëgimia e tij e vlefshme kulturore 

është në dobi të plotë të banorëve dhe vizitorëve të tij. Për ta çuar më tej këtë vizion dhe për ta 

konkretizuar atë përmes një valorizimi të duhur të zonës së projektit, Konsulenti do të, por pa u 

kufizuar domosdoshmërisht në: 

a) Vlerësojë dhe sistemojë të gjitha të dhënat e disponueshme që kanë të bëjnë me 

popullsinë rezidente dhe me aktivitetet ekonomike që zhvillohen në zonën e projektit 

dhe në secilën prej zonave specifike të të tij; 

b) Rishikojë përdorimin ekzistues të tokës, ofrimin e shërbimeve dhe lehtësirave dhe 

kushtet mjedisore dhe krahasimin referues me shembuj të ngjashëm vendorë dhe 

ndërkombëtare; 

c) Vlerësojë marrëdhëniet dhe lidhjet midis zonave të ndryshme brenda zonës së 

projektit dhe se si ato lidhen me pjesën tjetër të qytetit dhe PPL-në, dhe të përcaktojë 

rolin dhe misionin përkatës funksional për të arritur vizionin e përgjithshëm të 

zhvillimit të qytetit; 
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d) Në konsultim me MZHU-në, FSHZH dhe palët e interesuara, hartojnë një Vizion 

Zhvillimi për rajonin e projektit dhe zonat e tij dhe do të propozojnë së paku dy 

alternativa skematike (të renditura sipas vlerësimit) të Koncepteve të Projektimit 

Urban (UDCs) për të arritur vizionin. Çdo alternativë duhet të shoqërohet me një 

përshkrim të shkurtër, së bashku me një shënim të përgjithshëm përmbledhës, duke 

përfshirë rekomandimin për UDC-në me renditjen më të mirë të propozuar për t’u 

përzgjedhur mbi baza teknike, për diskutim dhe marrëveshje paraprake me Klientin. 

Shtojca 3 jep një listë reference të elementëve që pritet të merren parasysh (pa u 

kufizuar në) në projektimin urban dhe të pasqyrohen në një seri të hartave dhe që 

mbështesin raportin e projektimit. Nisur nga statusi i Trashëgimisë Botërore të 

UNESCO-s të Beratit, gjatë identifikimit të ndërhyrjeve dhe investimeve prioritare 

Konsulenti pritet të marrë në konsideratë qasjen e Peizazhit Historik Urban (HUL) të 

rekomanduar nga UNESCO; 

e) Të çertifikojë Vizionin  e Zhvillimit dhe përzgjedhjen  e Projektit të  Integruar Urban 

të propozuar për zonën e projektit përmes  një Workshopi Këshillimor të Partnerëve, 

që do të organizohet në bashkëpunim me MZHU-në dhe FZHSH, me pjesëmarrjen e 

përfaqësuesve të autoriteteve përkatëse qendrore dhe lokale, si dhe të komunitetit, 

organizatave shoqërore dhe të biznesit. Duke qenë se Berati është një Qytet i 

Trashëgimisë Botërore, është e rëndësishme që të përfshihen edhe përfaqësues të 

UNESCO-s. Seminari / Workshop mund të përdorin një qasje të analizës SWOT për 

të vlerësuar alternativat e mundshme dhe  përshkrimet e shkurtra të projektit për të 

gjithë zonën dhe secilën prej zonave  të ndërhyrjes veçmas (për një model të 

organizimit, objektivave dhe rendit të ditës së Seminarit / Workshop-i, shih Shtojca 

III); 

f) Të finalizojë Projektimin Urban të Integruar për zonën e projektit. Duke u bazuar në 

dokumentacionin e përgatitur për Vizionin e Zhvillimit dhe për përzgjedhjen e 

Projektimit Urban të Integruar, duke marrë parasysh inputet nga MZHU,  FSHZH, 

BB dhe nga seminari i partnerëve, Konsulenti do të prodhojë një version përfundimtar 

të Projektimit Urban të Integruar për zonën e projektit. Raporti i Projektit Urban të 

Integruar do të përcaktojë vizionin e zhvillimit për të gjithë zonën e projektit 

(dimensionet sociale, kulturore, qytetare dhe ekonomike), dhe mënyrën se si 

kontribuon në përmbushjen e nevojave dhe lehtësimin e aktiviteteve të popullsisë 

rezidente dhe vizitorëve e tij (turistë vendas dhe të huaj). Ai gjithashtu do të 

dokumentojë procesin e vizionimit, konsultimet dhe arsyetimin për përzgjedhjen (në 

raport me opsione të tjera që janë konsideruar, por jo përzgjedhur). Për më tepër, ajo 

do të përcaktojë rolin e çdo zone të fushëveprimit të projektit në kuadër të vizionit të 

përgjithshëm të zhvillimit dhe masat (p.sh., rregulloret, iniciativat publike, nismat) 

dhe veprimet (p.sh., investimet e zhvillimit, aktivitetet) që mund të lehtësojnë arritjen 

e rolit të parashikuar. 

18. Roli i çdo zone do të formulohet në bazë të elementeve të tyre përbërës, të tilla si: hapësirat 

publike (sheshet, parqet, zonat e këmbësorëve), shërbimet (zonat e pushimit, qendrat e 

informacionit turistik) dhe aktivite (rekreative, kulturore, komerciale). Këto elemente duhet të 

përshkruhen në lidhje me: (i) natyrën e tyre të detajuar dhe të fushëveprimin; (ii) marrëdhëniet e 

tyre të ndërsjella; dhe (iii) renditja e tyre sipas rëndësisë relative. Prezantimi i organizimit 

hapësinor të marrëdhënieve fizike dhe funksionale midis zonave të ndryshme, si dhe elementet 
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përbërës të çdo zone, duke përfshirë identifikimin e projekteve prioriteteve për t’u përfshirë për 

financim nga PZHIUT, duhet të përbëhet nga harta në shkallën 1:10.000, 1: 2,000 dhe 1:500 për 

projekte unike të rëndësisë së lartë (p.sh. sheshe historike, rrethrrotullime, detaje të peizazhit 

urban etj). 

19. Produktet:  

(i) Seminari Këshillimor i Partnerëve dhe raporti përkatës që dokumenton diskutimet dhe 

rezultatet e Analizës SWOT, dhe;  

(ii) Deklarata e Vizionit dhe Raporti i Projektimit Urban të Integruar i përqëndruar në 

rajonin e projektit dhe secilën prej zonave të saj. Deklarata e Vizionit dhe Koncepti 

përkatës i Projektimit Urban duhet të jetë në formën e një raporti me shkrim me harta 

dhe skica dhe duhet të përfshijë të gjitha dimensionet përkatëse sociale, kulturore, 

politike, administrative, menaxheriale, financiare, fizike dhe mjedisore. Për të 

justifikuar dhe mbështetur Konceptin e përzgjedhur të Projektimit Urban, raporti do të 

përfshijë gjithashtu një përshkrim të procesit të vizionimit dhe konceptet e mundshme 

alternative që nuk janë marrë në konsideratë. Për më tepër ato duhet të identifikojnë 

karakteristikat fizike, historike, shoqërore dhe kulturore, që mund të shërbejnë provë 

cilësie (markë) e qytetit, zonës së tij historike dhe lagjet për tregjet e brendshme dhe 

ndërkombëtare të turizmit.  

 

Detyra 3.  Programi i Investimit të Integruar për Rajonin e Projektit 

20. Pas çertifikimit të Deklaratës së Vizionit dhe Projektimit të Integruar Urban nga MZHU 

dhe FZHSH, Konsulenti do të përcaktojë dhe të propozojë një takim mbi një program 

investimesh  të prioritizuar që do të ketë objektivat e mëposhtme: 

a) Të lehtësojë aksesin në zonën e projektit. Këtu mund të përfshihen përmirësime në 

sistemin ekzistues rrugor (menaxhimin e trafikut dhe karakteristikat gjeometrike) dhe 

ndërtimin e vendparkimeve, vendndalesave dhe stacioneve të autobusëve; 

përmirësimin e aksesit/lidhjeve për këmbësorë; 

b) Të nxisë lidhjen fizike dhe funksionale të zonave të ndryshme të fushëveprimit të 

projektit. Kjo mund të përfshijë investime në infrastrukturë, si projektimin dhe 

ndërtimin e rrugëve/pistave për këmbësore të njëtrajtshme vizualisht, sistemin e 

hapësirave të gjelbra përgjatë lumit (me një fokus të veçantë  në bregun verior të 

lumit ndërmjet urës së Goricës për këmbësorë dhe urës për automjete që të çon në 

Goricë), pistat për biçikleta dhe fasilitetet mbështetëse për vizitorët dhe vendosjen e  

sinjalistikës së duhur; 

c) Të përmirësojë dhe rigjenerojë këto zona ose pjesët e lëna pas dore, në mënyrë që ato 

të presin shërbimet turistike dhe veprimtaritë artizanale. Këtu mund të përfshihet 

zhvillimi i zonave të këmbësorëve, shtimi i hapësirave për këmbësorë, hapësirat e 

gjelbra dhe zonat rekreative, përmirësimi i rrugëve lokale, hapësirave publike dhe 

parqeve lokale,
4
zhvillimin e zonavepër grumbullimin e mbetjeve të ngurta, 

restaurimin dhe ri- përdorimin e përshtatur të ndërtesave publike të trashëgimisë për 

qëllime kulturore, komerciale dhe të shërbimit dhe prokurimin e stolave, koshave të 

                                                 
4 Një detyrë konsulence e veçantë do të zhvillohet paralelisht, e cila do të shqyrtojë nevojat për sistemin e ndriçimit rrugor në 

qendrat e qyteteve Berat dhe Përmet.  
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hedhurinave dhe rehabilitimin selektiv sipas nevojave të rrjetit të kanalizimeve të 

ujrave të
5
, dhe; 

d) Të promovojë përmirësime vizuale në fushën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s 

dhe zonën e mbrojtur. Në zonën fundit mund të përfshihet lyerja në një ngjyrë 

uniforme e ndërtesave pa estetikë dhe me struktura të parregullta.  

21. Konsulenti do të propozojë dhe zbatojë kritere të qarta të prioritizimit dhe përzgjedhjes në 

bazë të elementëve teknike, financiare, mbrojtës dhe të qëndrueshëm. Më pas, Konsulenti do të 

çertifikojë, identifikojë dhe propozojë një listë përfundimtare të projekteve të investimeve 

të veçanta të zgjedhura nga lista e gjatë e programit të mësipërm, për zbatimin në kuadër 

të PZHIUT-së (brenda paketës financiare të disponueshme). 

22. Konsulenti do të analizojë anën praktike të projekt-propozimeve, duke marrë në 

konsideratë dhe duke pasqyruar pronësinë e tokës, kërkesat për blerjen e tokës ose zhvendosjen, 

si dhe kufizime të tjera të rëndësishme. Përveç kësaj, konsulenti duhet të marrë parasysh nivelin 

e gatishmërisë të projektit (p.sh. nëse ka projekte ose koncepte të hartuara) dhe afatin kohor të 

projektit (4 vjet). Konsulenti duhet të njohë mirë masat dhe instrumentët mbrojtës të Bankës të 

aplikuara nga PZHIUT dhe të identifikojë e propozojë projekte investuese me ndikime minimale 

sociale dhe kërkesat për shpronësim dhe zhvendosjes (vetëm Kategoria B e projekteve – sipas 

klasifikimit të Bankës - do të kenë të drejtën e përfshirjes në projekt). Është parashikuar që 

projektet e zgjedhura e investimeve do të vazhdojë në fazën e projektimit vetëm pas konsultimit 

me, shqyrtimit dhe miratimit nga ana e Klientit dhe aprovimit nga Banka. Konsulenti pritet që t’i 

përmbyllë projekt-propozimet për investime deri në tavanin e fondeve të disponueshme të 

investimeve për Beratin (përafërsisht $15.12 milionë me TVSH) dhe të zhvillojnë një plan 

investimi për përmirësimin urban, i cili do të pasqyrojë fushat prioritare të ndërhyrjes. Këtu do të 

përfshihen (por pa u kufizuar në): 

 Lista e Prioritizuar e Projekteve të Propozuara për Investime me një Plan Veprimi 

sipas Afateve (terma afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë), e cila do të marrë në 

konsideratë edhe dokumentacionin e disponueshëm dhe nevojën për studime dhe 

anketime të mëtejshme. Duke u mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare, 

Konsulenti do të propozojë dhe të aplikojë një metodologji për sistemin e prioritizimit 

dhe kategorizimit të nënprojekteve (p.sh. investimet  prioritare që do të financohen nga 

PZHIUT, investimet që gjenerojnë të ardhura që mund të konsiderohen për PPP, 

investimet e mundshme për transaksionet e sektorit privat, etj). 

 Kostot indikative për zbatimin e projekteve të identifikuara të infrastrukturës. Ky 

produkt pritet të përdoret për përzgjedhjen dhe prioritizimin e përmirësimit urban, ose të 

projekteve të infrastrukturës gjatë fazës së zbatimit të planit; 

 Masat mbrojtëse fillestare të tilla si identifikimi i rivendosjes dhe kërkesës për blerjen e 

truallit ose çështje tjera të ngjashme. 

 Rekomandime mbi strategjinë ekategorizimit të projekteve të investimeve bazuar në 

vendndodhjen, madhësinë, llojet dhe fazat e projekteve të propozuara të investimeve; dhe 

 Përshkrimet e Projektit, për projektet e përzgjedhura në konsultim me Klientin. 

Përshkrimet do të përfshijnë (i) emrin dhe përshkrimin e projektit, (ii) arsyetimi dhe 

                                                 
5 Kjo do të kryhet në bashkëpunim të ngushtë me KFW, e cila është shumë aktive në sektorin e ujësjellësit në Berat. Investimet 

në rrjetin e ujësjellës-kanalizimeve do të përfshihen rast pas rasti në mënyrë që të garantojnë vijueshmërinë e duhur të 

investimeve (të shmangen punimet e rrugët e saporikonstruktuara). 
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justifikimin e Projektit në lidhje me Skemën e Projektimit Urban, (iii) hartat e projektit 

me kufij dhe skemat konceptuale, (iv) projektimin përkatës dhe analizën hapësinore, (v) 

analiza socioekonomike dhe të kosto-përfitimit, (vi) identifikimi i çështjeve sociale dhe të 

mbrojtjes së mjedisit (p.sh. kërkesat për blerjen e truallit  dhe zhvendosjes, pronësinë e 

tokës, etj) që do t’i mundësojnë Klientit marrjen e masave mbrojtëse dhe hartimin e 

planeve të risistemimit dhe blerjes së truallit nëse është e nevojshme (përfshirë pronësinë 

e tokës, blerjen dhe kërkesat për zhvendosje), dhe (vii) vlerësimet e kostove paraprake. 

 Në konsultim me Klientin do të hartojë një listë paraprake të projekteve të investimeve 

për projektet paraprake të zbatimit. 

23. Produktet: Rezultatet e procesit të mësipërm do të paraqiten në një raport mbi 

programin e përgjithshëm të investimeve, duke përfshirë metodologjinë për sistemin e 

caktimit tëprioriteteve dhe kategorizimit për nënprojekte, dhe të plotësuar me 

përshkrimet e duhura tëprojekteve për investimet e përzgjedhura për financim nga 

PZHIUT. Ky i fundit duhet të përfshijë, por pa u kufizuar në: 

(i) Hartat e vendndodhjes në lidhje me zonën dhe rajonin e projektit; 

(ii) Një plan veprimi sipas fazave dhe kostot treguese për zbatimin dhe identifikimin e 

projekteve prioritare të investimit që do të financohen PZHIUT;  

(iii)Paketat e mundshme të prokurimeve mbi bazën e vendndodhjes, madhësisë dhe afateve 

kohore; dhe  

(iv) Kërkesat e tyre të mundshme sociale dhe të mbrojtjes mjedisore (p.sh, pronësitë e 

paqarta, kërkesat për blerje të tokës dhe zhvendosjes) . 

 

Detyra 4.  Projekt-idetë paraprake, Udhëzimet dhe Vlerësimet paraprake për projektet e 

përzgjedhura  

 

24. Bazuar në listën e dakortësuar të projekteve të investimeve të përzgjedhura për hartimin e 

projekt-idesë paraprake nga Klienti, Konsulenti do të përgatisë dokumentacionin e duhur, 

të përditësuar dhe të besueshëm. Qëllimi për i projektimit paraprak është, pjesërisht, për të 

ndihmuar Klientin në rishikimin e realizueshmërisë dhe vlerësimin për përzgjedhjen 

përfundimtare të projekteve për Projektimin e Detajuar. Kjo do të përfshijë, por nuk do të 

kufizohen vetëm në: 

 Projekt-idetë paraprake arkitektonike për projekte specifike të investimeve në Berat, të 

tilla si ndërtesa, peizazhe rrugore, hapësira urbane publike etj.; 

 Planimetria dhe seksionet/ kuotat në shkallën e duhur (p.sh. 1:500 - 1:200) që tregojnë 

karakteristikat hapësinore dhe funksionale të ndërhyrjes dhe integrimit të saj në 

kontekstin urban/natyror. Skicat për infrastrukturën dhe ndërtesat duhet të jetë në 

shkallën 1:100. Skicat e mobilimit urban mund të sugjerojnë llojet e standardeve të 

disponueshme në treg me skicat dhe detakimet  e furnizuesve në shkallën e përshtatshme 

ose të zëvendësuara nga imazhet e elementëve  të disponueshme në treg dhe të instaluara 

në qytet e tjera; dhe, 

 Një vlerësim kostoje të përafërt të ndërhyrjeve të përzgjedhura. 
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25. Shpenzimet e përgjithshme për projektet e propozuara të investimeve duhet të jetë në 

nivelin e paketës së investimeve të Projektit me qëllim ndërtimet përfundimtare ($15.12 

milionë përfshirë TVSH-në). 

26. Produktet: Projektimin paraprak dhe Specifikimet Teknike. Dokumentet do të 

përfshijnë vizatimet, specifikimet dhe vlerësimet e kostove lidhur me aktivitetet e 

investimeve të përzgjedhura dhe prokurimive të financuara nga PZHIUT. 

27. Lista Përmbledhëse e Produkteve për Pjesën 1: Berati 

i. Raporti Fillestar dhe Plani i Punës; 

ii. Seminari Këshillimor i Partnerëve; 

iii. Një Deklaratë Vizioni të përbashkët dhe të koordinuar me një seri të strategjive të 

zhvillimit dhe parametrat kryesorë të planifikimit, duke përfshirë një listë të mundësive 

prioritare dhe pengesat kryesore të identifikuara përmes analizës këshillimore SWOT për 

Beratin; 

iv. Një projekt zbatimi të integruar urban për zonat e projektit në Berat, mbështetur nga 

analiza e projektimit urban dhe hapësinor, prioritet në përgjithësi, një program të 

përgjithshëm të prioritizuar, me kosto dhe afate kohore; 

v. Përshkrimet e projekteve të investimeve të propozuara, duke përfshirë : (i) emrin e 

projektit dhe përshkrimin, (ii) arsyetimi i projektit në lidhje me Skemën e Projektimit 

Urban, (iii) hartat e projektit dhe concept-idetë, (iv) Projekt-idetë përkatëse dhe analizat 

hapësinore të propozimit, (v) analizën socio-ekonomike dhe të kosto-përfitimit, (vi) 

analizën e mbrojtjes sociale dhe mjedisore  përfshirë pronësinë e truallit, blerjen e truallit 

dhe  kërkesën e zhvendosjes) , dhe (vi) vlerësimet e kostove; 

vi. Një listë të projekteve të përzgjedhura të investimeve prioritare të miratuara nga Klienti, 

me projektet paraprake konceptuale për projektet e investimeve që do të paraqiten me 

dokumentacionin përkatës, skica dhe në planet e studimeve të përditësuara dhe të 

besueshme. Kjo duhet të përfshijë planimetrinë dhe seksionet/kuotat përkatëse në 

shkallën e duhur (p.sh.: 1:500, 1:200) duke treguar karakteristikat hapësinore dhe 

funksionale të ndërhyrjes dhe integrimit të saj në kontekstin urban/ natyror. 

 

3) PJESA 2: PËRMETI 
a) Përshkrim i Përgjithshëm 

28. Përmeti është një qytet i vogël me rreth 20.000 banorë, i cili ndodhet në një luginë të 

gjelbër të Shqipërisë Juglindore. Rajoni i saj karakterizohet nga një mjedis të pacënuar 

natyror me vlerë të dukshme ekologjike dhe turistike. Ai përfshin vargmalet e Dangëllisë, 

luginën e Vjosës dhe vargmalin Trebeshinë - Dhëmbel – Nemërçkë. 

29. Vetë Përmeti është i vendosur në jug-perëndim të lumit Vjosa, në buzë të malit të 

Dhëmbelit. Origjina e tij daton që nga Ilirët, ndërsa emri i tij i tanishëm dhe struktura 

arkitekturale i përket periudhës otomane të shekullit XV. Sipas rregjistrave otomane të 

viteve 1431-1432, qyteti kishte 42 banesa. Në shekullin e XVI-të Përmeti kishte 136 

shtëpi, ndërkohë që Gjirokastra kishte vetëm 162 ose pak më shumë. Në këtë periudhë 

Përmeti kishte një pazar, shumë dyqane dhe bujtina. Ai u bë një qendër kulturore që nga 

periudha e rilindjes kombëtare. Në vitin 1938, Përmeti kishte rreth 3,000 banorë dhe 104 

fshatra si dhe një qendër të veçantë. Gjatë Luftës së Dytë Botërore qyteti është djegur 
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katër herë dhe ka përjetuar ndryshime të rëndësishme. Ndërtimet e periudhës së pas-luftës 

së dytë botërore me ndërtesa të stilit sovjetik i jepin qytetit një markë unike dhe 

interesante. 

30. Për parqet e tij, bukurinë urbane dhe mjediset piktoreske, Përmeti është konsideruar si një 

nga zonat më të gjelbra dhe më të bukura të Shqipërisë. Pozita e saj gjeografike në afërsi 

të kufirit grek (pika e kalimit kufitar "Tre Urat"), dhe në qendër të një rajoni me atraksion 

të madh natyror, e bën atë një qendër kryesore potenciale të eko-turizmit. 

31. Vendet më interesante turistike të zonës përfshijnë: qytetin e Bënjes me ujrat e tij termalë 

dhe me Kanionin e Lengaricës aty pranë; Kanionet e Grykës së Këlcyrës me pemët e 

rralla, ujëvarat dhe formacionet shkëmbore spektakolare; kullotat dhe pyjet malore me 

fshatrat e tyre karakteristike me shtëpi prej guri; parku kombëtar i Bredhit të Hotovës; 

dhe siti historik i Kishës së Shën Mërisë në Leusë. 

32. Vizioni për Përmetin: Vizioni i zhvillimit për Përmetin kërkon forcimin e kapaciteteve 

administrative për të mbështetur zhvillimin socio-ekonomik në qytetin dhe rajonin e tij, 

nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës mjedisore, nxitjes së aktiviteteve të tij agro - 

industriale të përqëndruara në produktet tradicionale duke përfshirë bimët mjekësore, 

kultivimin e trëndafilave dhe luleve dhe promovimin e rolit të tij  si një bazë për turizmin 

alternative eko - kulturore të turizmit në rrethinat e shumta. 

33. Ashtu si edhe Berati, ndërhyrjet e PZHIUT-së në Përmet synojnë mbështetjen e Bashkisë 

në forcimin e bazës së saj ekonomike dhe kushteve të jetesës së banorëve përmes 

investimeve që do të përmirësojnë mundësitë për t'u shndërruar në një qendër të 

sukseshme rajonale administrative, shërbimi dhe turizmi. 

b) Objektivi i Detyrës së Konsulentit 

34. Objektivi i Detyrës së Konsulentit është të mbështesë zbatimin e Komponentit 1.A të 

PZHIUT-së duke zhvilluar një projekt të detajuar urban dhe duke identifikuar dhe një 

listë të projekteve të të investimeve specifike, të cilat së bashku me ato të propozuara 

nga Bashkitë dhe agjencitë e interesuara, do të mbështesin zhvillimin economik dhe 

përmirësojnë cilësinë e jetës në Përmet, duke u përqëndruar në bukuritë e tij turistike, me 

një fokus të veçantë mbi tendencën e këtij qyteti për t’u kthyer në një qendër  të eko-

turizmit. 

35. Paketa totale e investimit për financimin e projekteve të përzgjedhura për Përmetin është 

vlerësuar në shifrën rreth $ 4.2 milionë me TVSH. 

c) Kufijtë e Zonës së Ndërhyrjes 

36. Konsulenti do të fokusojë ndërhyrjen e tij në zonën qendrore rezidenciale të Bashkisë 

(referojuni Shtojcës 1, Harta e Zonës së Ndërhyrjes). Investimet e veçanta jashtë kësaj 

zone që kontribuojnë në arritjen e objektivave të detyrës, të tilla si, shtigjet e afërta të 

ecjeve, mund të konsiderohet nëse ato janë të nevojshme për të kontribuar në 

përmirësimin e aksesit dhe për të rritur rolin e qytetit si një qendër e turizmit ekologjik 

dhe kulturor. Shtojca 2 ofron një listë paraprake të dokumenteve të disponueshme për 

detyrën e Konsulentit. Shtrirja e përgjithshme e zonës parashikuar të studimit është rreth 

50 km². 
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d) Fushëveprimi  i Detyrës së Konsulentit 

37. Ashtu si edhe për Beratin, Konsulenti do të kryejë aktivitetet kryesore të mëposhtme:  

a) Kryerjen e një vlerësimi paraprak të shpejtë, duke përfshirë një rivlerësim të gjendjes 

dhe përgatitjen e një plani pune; 

b) Formulimin e një vizioni të zhvillimit dhe të projektimit të integruar urban për zonën 

e projektit në tërësi dhe për zonat e tij të ndryshme dhe të veçanta (Mangalemi, 

Gorica ndërtuar, zonën e banuar tampon të UNESCO-s, me fokus te Medreseja e 

Beratit), për diskutim dhe miratim nga ana e klientit dhe aktorët kryesore, e cila do te 

shtjellohet më tej në një program investimi;  

c) Finalizimin, prioritizimin dhe programin e integruar të investimeve për zonën e 

projektit që synon në arritjen e vizionit të zhvillimit të mësipërm dhe të projektimit 

urban përkatës; dhe, 

d) Përgatitjen eprojekteve paraprake dhe specifikimeve teknike për projektet e 

investimeve prioritare të përzgjedhura për financim në kuadër të PZHIUT-së. 

 

38. Në veçanti, aktivitetet e mësipërme pritet të kryhen përmes detyrave të mëposhtme të 

nevojshme për zhvillimin e projektimit të detajuar urban dhe identifikimin e projekteve të 

investimeve që do t’u paraprijnë projekteve të hollësishme.  

 

Detyra 1: Rivlerësimi dhe Zanafilla e Projektimit 

39. Para fillimit të Projektimit Urban, faza e iniciimit pritet të mbulojë (por pa u kufizuar në): 

 Objektivat  dhe strategjitë e përgjithshme të konsulencës; listën e dokumenteve, duke 

përfshirë kartografinë, planet dhe literaturën e shqyrtuar; 

 Rishikimin e përgjithshëm që inventarizon literaturën, planet dhe projektimet e 

disponueshme dhe nxjerr në pah rëndësinë e tyre për këtë detyrë; 

 Identifikimin e hartave dhe aktiviteteve studimore që janë të nevojshme për hartimin 

dhe planin për marrjen e atij informacioni; 

 Një plan pune, i cili përshkruan nëndetyrat e projektit, metodologjia, afatet dhe 

burimet financiare të caktuara; me burimet njerëzore të specifikuara veçmas për 

personelin vendas dhe të huaj. Një profil provizor i ekipit dhe personelit kyç është 

dhënë në paragrafin 56 të këtyre Termave Reference; 

 Metodologjia e propozuar për sistemin e prioritizimit dhe kategorizimit për 

nënprojektet në Detyrën 3; 

 Vizitat e planifikuar në terren; 

 Listën e palëve të interesuara (që do të hartohet në marrëveshje me Klientin), risqet e 

mundshme dhe përpilimi i një strategjie të rekomanduar për angazhimin e tyre (duke 

përfshirë komunikimin dhe shpërndarjen e informacionit) gjatë fazave të projektimit 

dhe zbatimit. 

40. Produktet: Raporti Fillestar detajon zërat e paraqitura në listën e mësipërme, me një 

fokus të veçantë në Planin e Punës dhe strategjinë e angazhimit për palët e interesuara. 

Duke pasur parasysh madhësinë e vogël dhe nivelin më të ulët të kompleksitetit të 

Përmetit, faza Fillestare për Beratin dhe Përmetit mund të kombinohet në një Raport të 

vetëm Fillestar për tërë detyrën, duke ofruar një informacion të qartë në Planin e Punës, 

detyrat paralele dhe shpërndarjen e personelit/burimeve mes dy Pjesëve të kësaj detyre. 
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Detyra 2. Zhvillimi i Vizionit dhe Konceptit të Projektimit Urban 

41. Vizioni i përgjithshëm për Përmetin është rritja e rolit të tij si një qendër rajonale 

administrative, e shërbimit dhe turizmit ekologjik/ malor dhe kulturor. Konsulenti do të 

shtjellojë më tej këtë vizion në lidhje me zonën e projektit dhe do të formulojë propozime 

mbi mënyrën e përmbushjes së vizionit duke përmirësuar kontekstin e tij funksional dhe 

fizik. 

42. Mbështetur mbi vizionin e mësipërm dhe dokumentacionin e disponueshëm, Konsulenti 

do të, por pa u kufizuar në: 

a) Në konsultim me agjencitë ekonomike dhe teknike dhe partnerët e interesuar, do të 

hartojë një Vizion Zhvillimi për rajonin e projektit dhe do të propozojë një Koncept të 

Projektimit Urban (UDCs) për të arritur vizionin, me një përshkrim të shkurtër,së bashku 

me një shënim të përgjithshëm përmbledhës, duke përfshirë rekomandimi mbi projektet e 

mundshme alternative që mund të merren parasysh, por që nuk janë përzgjedhur për arsye 

teknike, për diskutim dhe marrëveshje me Klientin. Deklarata e Vizionit dhe Koncepti 

përkatës i Projektimit Urban, duhet të jetë në formën e një raporti me shkrim me harta 

dhe skica dhe duhet të përfshijë të gjitha dimensionet përkatëse sociale, kulturore, 

politike, administrative, menaxheriale, financiare, fizike dhe mjedisore. Për më tepër ato 

duhet të identifikojnë karakteristikat fizike, historike, shoqërore dhe kulturore që mund të 

shërbejnë si provë cilësie (markë) e qytetit, për tregjet e turizmit vendas dhe të huaj; 

b) Të çertifikojë Vizionin  e Zhvillimit dhe përzgjedhjen e Projektit të  Integruar Urban të 

propozuar për zonën e projektit përmes konsultimeve vendore, që do të organizohen në 

bashkëpunim me MZHU-në dhe FZHSH, duke garantuar përfshirjen e përfaqësuesve të 

autoriteteve përkatëse qendrore dhe lokale, si dhe të komunitetit, organizatave shoqërore 

dhe të biznesit; 

c) Duke e bazuar në rezultatin e konsultimeve të mësipërme, të finalizojë Deklaratën e 

Vizionit dhe Projektimin e Integruar Urban dhe dokumentet e tjera përkatëse. 

 

43. Produktet: Deklarata e Vizionit dhe Raporti i Projektimit Urban të Integruar i 

përqëndruar në rajonin e projektit dhe secilën prej zonave të saj. Deklarata e Vizionit dhe 

Raporti i Projektimit Urban duhet të përfshijë dokumentacionin në lidhje më takimet 

konsultative (procesverbalet e takimeve, fot etj.). Deklarata e Vizionit dhe Koncepti i 

Projektimit Urban përkatës duhet të jetë në formën e një raporti me shkrim me harta dhe 

skica dhe duhet të përfshijë të gjitha dimensionet përkatëse sociale, kulturore, politike, 

administrative, menaxheriale, financiare, fizike dhe mjedisore. Për më tepër ato duhet të 

identifikojnë karakteristikat fizike, historike, shoqërore dhe kulturore që mund të 

shërbejnë si provë cilësie (markë) e qytetit, zonës së tij historike dhe lagjet për tregjet e 

brendshme dhe ndërkombëtare të turizmit.  

 

Detyra 3.  Programi i Integruar i Investimit 

44. Pas çertifikimit  të Deklaratës së Vizionit dhe Projektimit të Integruar Urban nga MZHU 

dhe FZHSH, Konsulenti do të përcaktojë dhe të propozojë një takim mbi një program 

investimesh  sipas prioriteteve, që do të ketë objektivat e mëposhtme: 

a) Të lehtësojë aksesin në zonën e projektit. Këtu mund të përfshihen përmirësime në 

sistemin ekzistues rrugor (menaxhimin e trafikut dhe karakteristikat gjeometrike) 
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mundësia e lidhjeve të zonave industriale nëpërmjet një ure për qarkullimin e mjeteve 

të transportit duke anashkaluar zonën historike/ rezidenciale, dhe ndërtimin e 

vendparkimeve, vendndalesave dhe stacioneve të autobusëve; 

b) Të nxisë dhe rigjenerojë zonën e projektit. Kjo mund të përfshijë ndërtimin e rrugëve 

për këmbësorët, shtigjet e sigurta për këmbësorët drejt siteve të trashëgimisë (p.sh 

Kisha dhe fshati i Leusës), krijimin e shtigjeve të shkurtrat të ecjeve në natyrë dhe 

fasilitete të tjera për këmbësorët, dhe përmirësimin e rrugëve lokale, vendeve publike, 

valorizimin e brigjeve të Lumit Vjosa përmes gjelbërimit dhe fasiliteteve të turizmit, 

zhvillimin e zonave për grumbullimin e mbetjeve të ngurta, restaurimin dhe ri-

përdorimin e përshtatur të ndërtesave publike të trashëgimisë për qëllime kulturore, 

komerciale dhe të shërbimit dhe prokurimin e stolave, koshave të hedhurinave dhe 

rehabilitimin selektiv sipas nevojave të rrjetit të kanalizimeve të ujrave të zeza. 

45. Konsulenti do të propozojë dhe zbatojë kritere të qarta të prioritizimit dhe përzgjedhjes 

në bazë të elementëve të fortëteknike, financiare, mbrojtës dhe të qëndrueshëm. Më pas, 

Konsulenti do të çertifikojë,  identifikojë dhe propozojë një listë përfundimtare të 

projekteve të investimeve të veçanta të zgjedhura nga lista e gjatë e programit të 

mësipërm, për zbatimin në kuëdër të  PZHUIT-së (brenda paketës financiare të 

disponueshme). 

46. Konsulenti do të analizojë anën praktike të projekt-propozimeve, duke marrë në 

konsideratë dhe duke pasqyruar pronësinë e tokës, kërkesat për blerjen e tokës ose 

zhvendosjen, si dhe kufizime të tjera të rëndësishme. Përveç kësaj, konsulenti duhet të 

marrë parasysh nivelin e gatishmërisë të projektit (p.sh. nëse ka projekte ose koncepte të 

hartuara) dhe afatin kohor të projektit (4 vjet). Konsulenti duhet të njohë mirë masat dhe 

instrumentët mbrojtës të Bankës të aplikuara ngaPZHIUT dhe të identifikojë dhe 

propozojë projekte investuese me ndikime minimale sociale dhe kërkesat për shpronësim 

dhe zhvendosje (vetëm Kategoria B e projekteve – sipas klasifikimit të Bankës - do të 

kenë të drejtën e përfshirjes në projekt). Është parashikuar që projektet e zgjedhura e 

investimeve do të vazhdojë në fazën e projektimit vetëm pas konsultimit me, shqyrtimit 

dhe miratimit nga ana e Klientit dhe aprovimit nga Banka. Konsulenti pritet që t’i 

përmbyllë projekt-propozimet për investime) dhe të zhvillojnë një plan investimi për 

përmirësimin urban i cili do të pasqyrojë fushat prioritare të ndërhyrjes. Këtu do të 

përfshihen (por pa u kufizuar në): 

 Lista e Prioritizuar e Projekteve të Propozuara për Investime me një Plan Veprimin 

sipas Afateve (terma afatshkurtër, afatmesëm dhe afatgjatë), e cila do të marrë në 

konsideratë edhe dokumentacionin e disponueshëm dhe nevojën për studime dhe 

anketime të mëtejshme. Duke u mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare , 

Konsulenti do të propozojë dhe të aplikojë një metodologji për sistemin e prioritizimit 

dhe kategorizimit  të nënprojekteve (p.sh. investimet  prioritare që do të financohen nga 

PZHIUT, investimet që gjenerojnë të ardhura që mund të konsiderohen për PPP, 

investimet e mundshme për transaksionet e sektorit privat , etj). 

 Kostot indikative për zbatimin e projekteve të identifikuara të infrastrukturës. Ky 

produkt pritet të përdoret për përzgjedhjen dhe prioritizimin e përmirësimit urban, ose të 

projekteve të infrastrukturës gjatë fazës së zbatimit të planit; 

 Masat mbrojtëse fillestare të tilla si identifikimi i rivendosjes dhe kërkesës për blerjen e 

truallit ose çështje tjera të ngjashme. 
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 Rekomandime mbi strategjinë ekategorizimit të projekteve të investimeve bazuar në 

vendndodhjen, madhësinë, llojet dhe fazat e projekteve të propozuara të investimeve; dhe 

 Përshkrimet e Projektit, për projektet e përzgjedhura në konsultim me Klientin. 

Përshkrimet do të përfshijnë (i) emrin dhe përshkrimin e projektit, (ii) arsyetimi dhe 

justifikimin e Projektit në lidhje me Skemën e Projektimit Urban, (iii) hartat e projektit 

me kufij dhe skemat konceptuale, (iv) projektimin përkatës dhe analizën hapësinore , (v) 

analiza socioekonomike dhe të kosto-përfitimit, (vi) identifikimi i çështjeve sociale dhe të 

mbrojtjes së mjedisit (p.sh. kërkesat për blerjen e truallit  dhe zhvendosjes, pronësinë e 

tokës, etj) që do t’i mundësojnë Klientit marrjen e masave mbrojtëse dhe hartimin e 

planeve të risistemimit dhe blerjes së truallit nëse është e nevojshme (përfshirë pronësinë 

e tokës, blerjen dhe kërkesat për zhvendosje) , dhe (vii) vlerësimet e kostove paraprake. 

Në konsultim me Klientin do të hartojë një listë paraprake të projekteve të investimeve për 

projektet paraprake të zbatimit. 

47. Produktet: Rezultatet e procesit të mësipërm do të paraqiten në një raport mbi 

programin e përgjithshëm të investimeve, duke përfshirë metodologjinë për sistemin e 

caktimit të prioriteteve dhe kategorizimit për nënprojekte, dhe të plotësuar me 

përshkrimet e duhura  të projekteve për investimet e përzgjedhura për financim 

nga PIUTD, si në rastin e Beratit. Këtu duhet të përfshihen të paktën: 

a) Hartat e vendndodhjes në lidhje me zonën dhe rajonin e projektit 

b) Një plan veprimi sipas fazave dhe kostot treguese për zbatimin dhe identifikimin e 

projekteve prioritare të investimit; 

c) Kategorizimin e mundshëm mbi bazën e vendndodhjes, llojit, madhësisë dhe afateve 

kohore; 

d) Çështjet e e mundshme sociale dhe të mbrojtjes mjedisore (p.sh. pronësitë e paqarta, 

kërkesat për blerje të tokës dhe zhvendosjes). 

 

Detyra 4.  Projekt-idetë paraprake, Udhëzimet dhe Vlerësimet paraprake për projektet e 

përzgjedhura  

48. Bazuar në listën e dakortësuar të projekteve të investimeve të përzgjedhura për hartimin e 

projekt-idesë paraprake nga Klienti, Konsulenti do të përgatisë dokumentacionin e duhur, 

të përditësuar dhe të besueshëm. Qëllimi për i projektimit paraprak është, pjesërisht, për 

të ndihmuar Klientin në rishikimin e realizueshmërisë dhe vlerësimin për përzgjedhjen 

përfundimtare të projekteve për Projektimin e Detajuar. Kjo do të përfshijë, por nuk do të 

kufizohen vetëm në: 

 projekt-idetë paraprake arkitektonike për projekte specifike të investimeve në Përmet, të 

tilla si ndërtesa, peizazhe rrugore, hapësira urbane publike etj. 

 Planimetria dhe seksionet/ kuotat në shkallën e duhur (p.sh. 1:500 - 1:200) që tregojnë 

karakteristikat hapësinore dhe funksionale të ndërhyrjes dhe integrimit të saj në 

kontekstin urban/natyror. Skicat për infrastrukturën dhe ndërtesat duhet të jetë në 

shkallën 1:100. Skicat e mobilimit urban mund të sugjerojnë llojet e standardeve të 

disponueshme në treg me skicat dhe detajimet  e furnizuesve në shkallën e përshtatshme 
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ose të zëvendësuara nga imazhet e elementëve  të disponueshme në treg dhe të instaluara 

në qytet e tjera; dhe, 

 Një vlerësim kostoje të përafërt të ndërhyrjeve të përzgjedhura. 

49. Kostot totale për investimet e propozuara të investimeve nuk do të kalojnë, shumën e 

alokuar për ndërtimet përfundimtare, ($ 4.2 milionë përfshirë TVSH). 

50. Produktet: Projektimin paraprak dhe Udhëzimet. Dokumentet do të përfshijnë 

vizatimet, specifikimet dhe vlerësimet e kostove lidhur me aktivitetet e investimeve të 

përzgjedhura dhe prokurimive të financuara nga PZHIUT. 

51. Lista Përmbledhëse e Produkteve për Pjesën 2: Përmet 
i. Raporti Fillestar dhe Plani i Punës; (të jetë e kombinuar me raportin fillestar Berat); 

ii. Seminari Këshillimor i Partnerëve; 

iii. Një Deklaratë Vizioni të përbashkët dhe të koordinuar me një seri të strategjive të 

zhvillimit dhe parametrat kryesorë të planifikimit, duke përfshirë një listë të mundësive 

prioritare dhe pengesat kryesore të identifikuara përmes analizës këshillimore SWOT për 

Përmetin. 

iv. Një projekt zbatimi të integruar urban për zonat e projektit në Berat, mbështetur nga 

analiza e projektimit urban dhe hapësinor, prioritet në përgjithësi, një program të 

përgjithshëm të prioritizuar, me kosto dhe afate kohore. 

v. Përshkrimet e projekteve të investimeve të propozuara, duke përfshirë : (i) emrin e 

projektit dhe përshkrimin, (ii) arsyetimi i projektit në lidhje me Skemën e Projektimit 

Urban, (iii) hartat e projektit dhe concept-idetë, (iv) Projekt-idetë përkatëse dhe analizat 

hapësinore të propozimit, (v) analizën socio-ekonomike dhe të kosto-përfitimit, (vi) 

analizën e mbrojtjes sociale dhe mjedisore  përfshirë pronësinë e truallit, blerjen e truallit 

dhe  kërkesën e zhvendosjes) , dhe (vi) vlerësimet e kostove  

vi. Një listë të projekteve të përzgjedhura të investimeve prioritare të miratuara nga Klienti, 

me projektet paraprake konceptuale për projektet e investimeve që do të paraqiten me 

dokumentacionin përkatës, skica dhe në planet e studimeve të përditësuara dhe të 

besueshme. Kjo duhet të përfshijë planimetrinë dhe seksionet/kuotat përkatëse në 

shkallën e duhur (p.sh. 1:500, 1:200) duke treguar karakteristikat hapësinore dhe 

funksionale të ndërhyrjes dhe integrimit të saj në kontekstin urban/ natyror. 

 

4) Plani i realizimit  

52. Pritet që aktivitetet e konsulencës për Beratin dhe Përmetin të zhvillohen pak a shumë në 

të njëjtën kohë, ose me pak diferencë kohe përsa i përket realizimit të detyrave të veçanta 

si realizimi i konsultimeve përkatëse. Konsulenti do ta realizojë detyrën e tij në të dy 

bashkitë brenda 16 javësh (duke përjashtuar kohën e aprovimit nga MZHU, FSHZH dhe 

BB), sipas planit të mëposhtëm: 
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Aktiviteti/Detyra Materialet e prodhuara (për Beratin and 

Përmetin) 

Kohëzgjatja e aktivitetit  

1. Inventarizimi 

dhe fillimi  

Raporti paraprak përfshirë planin e  

punës 

2 javë pas nënshkrimit të  

kontratës 

2. Vizioni dhe  

përfshirja e  

Projektit të  

Integruar Urban 

-Shënime  për të dhënat e grumbulluara 

 dhe të përpunuara, dhe gjetjet e  

workshopit konsultues  

 

Dokumenti për vizionin dhe  

projektin e integruar urban 

4 javë pas nënshkrimit të 

kontratës  

 

 

 

 

 

 

6 javë pas nënshkrimit të 

kontratës 

3. Programi i  

investimit i  

integruar  

-Raport mbi programin e  investimit të 

integruar dhe Përmbledhje e projektit të 

Investimit  

-4 javë pas aprovimit të  

rezultateve të aktivitetit 2 

4. Projektet 

teknike 

paraprake dhe 

Specifikimet 

Teknike 

-Dokumenta për projektet  

teknike paraprake dhe specifikimet  

teknike të projekteve të reja të investimit 

 

 

 

-6 javë pas aprovimit të rezultateve 

të aktivitetit 3   

 

53. Konsulenti do të raportojë, si tek MZHU (për problemet teknike dhe aprovimin e 

raporteve), ashtu edhe tek FSHZH (për çështje administrative dhe teknike). Të gjitha 

raportet dhe materialet do të dorëzohen tek MZHU dhe FSHZH për rishikim dhe 

aprovim. MZHU do të jetë përgjegjëse për shkëmbimin e këtij materiali me Bankën 

Botërore dhe me Bashkitë e Beratit dhe Përmetit, si dhe me çdo njësi tjetër të qeverisjes 

vendore ose qendrore, që mund të konsiderohet si i interesuar. 

54. Duhet të ketë diskutime të rregullta interaktive dhe raportime midis Konsulentit dhe 

Klientit për të shkëmbyer konceptet dhe idetë me qëllim që të sigurohet që projektet e 

propozuara të investimit të jenë të realizueshëm dhe praktikë. Të gjitha përmbledhjet e 

projekteve të investimeve, që do të paraqiten do të vlerësohen nga një komision vlerësimi 

dhe projektet që do të zgjidhen për t'u financuar nga PZHIUT do të miratohen për të 

vazhduar më tej me hartimin e projekteve të detajuara të zbatimit. Pjesë e këtij Komisioni 

Vlerësimi do të jenë persona kyç nga stafi teknik i MZHU dhe FSHZH. 
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5) Profili i ekipit dhe personat kyç 
55. Për realizimin e projektit kërkohet një ekip shumë funksionesh prej 5 staf kyç dhe 

personelit teknik mbështetës. Ekipi i Konsulencës duhet të drejtohet, për të gjithë 

kohëzgjatjen e projektit,  nga një Arkitekt/Planifikues urban/Projektues Urban me 

eksperiencë ndërkombëtare në arkitekturë, projektimin urban dhe menaxhim projekti, i 

cili do të shërbejë si Drejtues i Ekipit. Një arkitekt/urbanist lokal duhet të mobilizohet me 

kohë të plotë gjatë kohës së realizimit të projektit për të shërbyer si koordinator (Stafi kyç 

3). Drejtuesi i ekipit dhe arkitekti/urbanisti (Stafi kyç 2) duhet të bëjnë minimumi një 

vizitë në zonën e projektit, si pjesë e realizimit të aktiviteteve 1 e 2. 

56. Lista e mëposhtme e kualifikimeve mund të shërbejë si një udhëzues dhe Ekipi Konsulent 

mund të propozojë staf shtesë duke e justifikuar. Ekipi konsulent duhet gjithashtu të 

propozojë shpërndarjen e kohës për secilin person të ekipit bazuar në detyrat e tyre 

respektive dhe përqindjen e kohës, që ata do të punojnë në terren ose në zyrë. Përbërja e 

ekipit të propozuar duhet të jetë: 

Pozicioni Kualifikimet Eksperienca 

 

Drejtuesi i ekipit 

(Staf kyç 1 ndërkombëtar)      

Master  shkencor në 

Arkitekturë ose ekuivalent, 

me kualifikim 

pasuniversitar në 

Planifikimin dhe 

Projektimin Urban, me 

liçensë. 

10 vjet eksperiencë ndërkombëtare 

pasuniversitare në arkitekturë dhe 

planifikim dhe menaxhim projekti. 

Projektues Arkitekt/ 

Urbanist 

(Staf kyç 2 ndërkombëtar)       

Master shkencor në fushat 

respektive ose ekuivalente 

(ekspertizë dhe formim 

teknik më shumë plotësues 

se sa përsëritës të Drejtuesit 

të Ekipit). 

10 vjet eksperiencë ndërkombëtare 

pasuniversitare në arkitekturë, ose  

planifikim dhe projektim urban 

Projektues Arkitekt 

/Urbanist  

(Staf kyç 3) 

Master shkencor në 

Arkitekturë ose 

Planifikim/Projektim 

Urban, me liçensë. 

10 vjet eksperiencë pasuniversitare 

në planifikim/projektim 

Arkitekt Peisazhi 

(Staf kyç 4)       

Master shkencor, me 

liçensë. 

10 vjet eksperiencë pasuniversitare 

në projekte peisazhi  /arkitekture 

Restaurator 

(Staf kyç 5)       

Master shkencor në 

Arkitekturë/Inxhineri 

ndërtimi/Urbanistikë, me 

kualifikim në Projektimin e 

Restaurimit të 

Monumenteve të 

Trashëgimisë së 

Arkitekturës, me liçensë. 

5 vjet eksperiencë pasuniversitare në 

Projektimin e restaurimit dhe 

rikualifikimit të qendrave historike 
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57. Përveç sa më sipër, për realizimin me sukses të detyrës do të ketë nevojë edhe për 

kualifikimet e mëposhtme:  inxhinier konstruktor, inxhinier mjedisi, ekspert në fushat 

sociale, inxhinier transporti, ekspert GIS dhe preventivues. 

58. Qëllimi i punës: Kosto totale e vlerësuar për realizimin e detyrës së ngarkuar është 

16,127,310 Lekë, përfshirë taksat. 

59. Konsulenti do të vlerësohet dhe zgjidhet në bazë të përbërjes së ekipit të propozuar dhe 

profilit, kualifikimit dhe eksperiencës së anëtarëve përkatës. Drejtuesi i ekipit pritet të 

angazhohet në punën në terren dhe do të jetë bashkëbiseduesi kryesor me zyrtarët e 

pushtetit vendor dhe qendror. 

60. Nuk do të lejohen ndryshime në përbërjen e ekipit dhe pjesëtarëve të ekipit gjatë zbatimit 

të detyrës përveç rasteve kur do të autorizohet së bashku nga MZHU dhe FSHZH, në 

konsultim me BB. 

 

6) Përgjegjësitë e konsulentit   

61. Konsulenti është përgjegjës për realizimin në tërësi të detyrave të përcaktuara në qëllimin 

e detyrës së ngarkuar. Në këtë aspekt Konsulenti do të mbulojë të gjitha kostot që kanë të 

bëjnë me punësimin dhe angazhimin e ekipit të tij të ekspertëve lokalë dhe 

ndërkombetarë. Kjo përfshin edhe shpenzimet e udhëtimit, ushqimit dhe akomodimit. 

62. Së fundmi, konsulenti do të jetë përgjegjës për koston e realizimit, përkthimit, printimit 

dhe shpërndarjes së materialeve informuese dhe raporteve që kërkohen për të realizuar 

me sukses detyrën e ngarkuar. 

 

7) Koordinimi me autoritetet vendore dhe qendrore 

63. Konsulenti do të punojë në bashkëpunim të ngushtë me MZHU, i cila është Institucioni 

qeveritar përgjegjës për finalizimin e programit të investimit në përgjithësi dhe 

monitorimin e zbatimit të tij dhe me FSHZH, që është përgjegjës për menaxhimin e 

realizimit të detyrës.     

64. Në nivel qendror, konsulenti do të duhet të komunikojë me Ministrinë e Ekonomisë dhe 

Turizmit, IMK dhe AKZM për investimin e projekteve, nëse ndonjë prej tyre i përket 

fushave të tyre të interesit. Përveç kësaj, Konsulenti do të duhet të bashkëveprojë me 

FSHZH përsa i përket aspekteve teknike të projekteve specifike, por edhe të programeve 

të investimeve në përgjithësi. MZHU do të lehtësojë bashkëveprimin duke paraqitur 

Konsulentin tek personat kompetentë dhe duke marrë pjesë në takimet kryesore.  

65. Në nivel vendor konsulenti do të punojë në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet 

vendore përkatëse. MZHU do ta prezantojë Konsulentin tek këto autoritete. 

 

8) Kushtet e pagesës  

66. Termat dhe kushtet e pagesës pasqyrojnë planin e realizimit të detyrës 

së ngarkuar dhe janë si më poshtë: 
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Pagesa   Sasia  afati 

PAGESA E PARË  (Detyra 1) 20 % të vlerës së kontratës 
pas aprovimit të rezultateve  të 

detyrës 1                                             

PAGESA E DYTË (Detyra 2-3) 20% të vlerës së kontratës 
pas aprovimit të rezultateve  të 

detyrës 2-3                                             

PAGESA FINALE (Pjesa e 

mbetur) 
60% të vlerës së kontratës 

Pas aprovimit të rezultateve të 

detyrës 4  

 

 

 

9) Lista e anekseve  

 
Shtojca 1: Bashkitë Berat dhe Përmet, Shtrirja e zonës së projektit  

Shtojca2: Dokumenta për detyrën e konsulentit– Berat dhe Përmet 

Shtojca 3: Lista e hartave tematike dhe shtresave 

Shtojca I: Harta e zonës së ndërhyrjes. 

Shtojca II: Plani i Përgjithshëm Vendor Berat 

Shtojca III: Bashkia Berat/Përmet. Format model për workshopin e konsultimit 

Shtojca IV: Burimet njerëzore për realizimin e detyrës së ngarkuar 
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Shtojca 1 

Bashkia Berat 

Shtrirja e zonës së projektit 

 

 

Në vitet e mëparshme është përgatitur plani strategjik dhe i menaxhimit (harta e zonës kryesore 

dhe asaj rrethuese), nga bashkia dhe Instituti i Trashëgimisë Kulturore. Bazuar në vizionin e një 
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ruajtje të tillë,  planeve strategjike dhe nevojave aktuale të infrastrukturës të lidhura me turizmin, 

projektet kryesore të investimeve do të identifikohen si më poshtë: 

 Përmirësimi i hyrjes së kalasë: Përmirësimi i hyrjes së makinave në kala nga pjesa jugore, 

përmirësimi i hyrjes së këmbësorëve nga ana jugore, dhe përmirësimi i parkimit dhe 

shërbimeve të turizmit në hyrjen e kalasë; 

 Përmirësim i integruar i Goricës: Përmirësimi i rrugëve, lëvizshmeria, këmbësorët, 

restaurimi model dhe përshtatja për ripërdorim e 8 ndërtesave historike; 

 Përmirësimi i integruar i rrugëve në Mangalem  (këmbësorët); 

 Përmirësimi i rrugëve dhe lëvizshmërisë të lagjes historike që rrethon Sheshin e 

bashkëjetesës fetare; 

 Nyja urbane 2: Hyrja lindore, Parkim në Goricë, rrugë bicikletash, hyrje në zonën e 

këmbësorëve,  (duke përfshirë hyrjen e zonës së kembësorëve); 

 Përmirësimi pamor i zonës rrethuese. 

 

 

Bashkia Përmet  

Kufijtë e zonës së projektit 
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Përmeti është një bashki e vogël me 10,600 banorë dhe pika hyrëse në zemër të Ballkanit. Midis 

të gjitha qyteteve të vizituara ai paraqitej si opsioni më i mirë për një nen-qendër. Ka shumë 

mundësi eskursionesh, përfshi një pranverë të ngrohtë, ujvara dhe fshatra. Ai ka gjithahstu një 

potencial për zhvillimin e shtigjeve.. Përvec këtyre, mund të jetë një mundësi e mirë per 

diversifikimin e turizmit nëpërmjet eko-turizmit. Qyteti ka gjithashtu potenciale për krijimin e 

një pike turizmi ndërkufitar nëpërmjet Zagorisë në të ardhmen.  

 

Aktivitetet e projektit mund të mbështesin disa përmirësime bazike të hapësirave urbane, parkut 

të lumit dhe përmirësimn/krijimin e shtigjeve malore duke filluar nga Përmeti ose në zonat 

përreth. Asetet e paprekshme, si ushqimi dhe vera, janë gjithashtu të njohura për potencialin e 

tyre në turizëm. Harta më poshtë tregon disa zona në të cilat duhet përqendruar hartimi i 

projekteve të detajuara (akses, gjelbërimi i zonave përreth lumit, përmirësimit urban të zonës 

kryesore (përmirësimi i rrugëve, drenazhim, trotuare, ndriçim, infrastrukturë nëntokësore, 

përmirësim i shtigjeve malore dhe sinjalistikës etj)). MZHU dhe FSHZH duhet të konsultojnë 

bashkinë dhe të vizitojnë zonën për të zhvilluar aktivitetet që do të përfshihen në Termat e 

Referencës së Projektit Konceptual. Sic është përmendur në Aid Memoire kjo detyrë duhet të 

përfshihet në paketën e Projektit Konceptual Urban të Beratit. 

 

Shtojca 2 

Dokumenta për detyrën e Konsulentit Berat 

 

Bashkia e Beratit ishte një nga katër qytetet që ishin pjesë e Projektit të Administrimit dhe 

Menaxhimit të Tokës (LAMP II) të financuar nga BB. Projekti LAMP II përfshinte dhe 

përgatitjen e planeve urbane dhe zhvillimin e rregullores së kontrollit dhe programin e 

investimeve kapitale në infrastrukturë. Plani urban për qytetin e Beratit u aprovua me     

Vendimin nr. 7, të Këshillit Kombëtar të Rregullimit të Territorit, në datë 20.12.2012 dhe është 

akoma në fuqi.  

 

Pas qershorit 2015 u aplikua Reforma Territoriale dhe Administrative dhe nga 384 njësi të 

pushtetit vendor tani kemi 61 bashki.   

 

Pas realizimit të Reformës Administrative, ishte e domosdoshme të perfshihej në planin urban 

edhe pjesa e madhe e territorit rural-natyror që ishte shtuar tek bashkia. Gjithsesi, Co-Plan po 

asiston bashkinë të përgatisin planin e tyre urban të quajtur Plani i Përgjithshëm Vendor (PPV) 

Berat. Co-Plan ka publikuar tashmë dokumentat për Strategjinë e Zhvillimit Territorial të Beratit, 

si pjesë e PPV, dhe është duke punuar në atë për zhvillimin hapësinor e të infrastrukturës, si dhe 

rregulloren urbane. 

 

PPV Berat duhet të plotësohet akoma megjithatë ai është mjaft i avancuar për të ofruar 

informacion të vlefshëm në kontekstin social-ekonomik të qytetit dhe tendencat e zhvillimit të tij. 

Për të realizuar detyrën, Konsulenti duhet të mbledhë dhe të vlerësojë:  

 

(a) Të gjitha të dhënat ekzistuese demografike, sociale dhe ekonomike dhe projektimet 

respektive; 

(b) Të gjitha studimet ekzistuese dhe dokumentat të zhvillimit urban dhe planifikimit të 

qytetit;  
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(c) Të gjithë informacionin për projektet kryesore të zhvillimit në infrastrukturë dhe 

programet nga agjensitë kombëtare, ndërkombetare dhe donatorët; 

(d) Të gjitha programet e investimit (rezidenciale, tregëtare, industrial) me interes publik dhe 

privat.  

 

MZHU do të ndihmojë Konsulentin në detyrën e tij, duke ofruar dokumentat e mëposhtme: 
 

- Strategjia e Zhvillimit Rajonal, Berat 2012-2016 (The Regional Development Strategy) 

- Plani i Investimeve Kapitale  2009-2013 

- Strategjia e Zhvillimit për Territorin e Bashkisë Berat, 2016 

- Instrumenti i Përgjithshem Vendor i bashkisë Berat, 2012 

- Management Plan Historic Center and Buffer Zone of Berat, 2013 

- Berat Tourism Strategy and Action Plan 2011-2021 

- Plani Strategjik për Zhvillimin Ekonomik Vendor të Bashkisë Berat, 2005-2010 

- Plani i rishikuar i Zhvillimit Ekonomik dhe Social të komunitetit 2005-2015 

- Plani i përgjithshëm i Zhvillimit Vendor, 2016 (shiko Aneksin II) 

 

Lista e projekteve të  propozuara nga bashkia Berat për t’u financuar nga projekti PIUTD  i 

Bankës Botërore 

 

Bashkia Emri i Projektit 

Berat Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i rrugës  “Mihal Komneno”* 

Berat Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i rrugës  “Muzak Topia”** 

Berat 

Restaurimi, konservimi, konsolidimi dhe mirëmbajtja e pamjes së jashtme 

arkitektonike të lagjes "Mangalem", Berat 

Berat Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i rrugës  “Santa Lucia Filippine” 

Berat Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i rrugës  “Antipatre” 

Berat Punime restaurimi në zonën historike të Beratit 

Berat 

Rikonstruksioni i trotuareve, ndriçimit dhe shtresave të asfaltit të segmentit 

rrugor "Antipatrea" - " Ura e Varur" . Segmenti i urës së Goricës 

Berat Rikonstruksioni i rrugës së Mullirit të Vjetër – Bordi i Kullimit – Ura e re 

 

* “Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i rrugës  “Mihal Komneno” është në proces implementimi, si një nga 

projektet e fazës së parë të listës së investimeve nën projektin PIUTD, të BB. 
** “Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i rrugës  “Muzak Topia” është në proces implementimi, si një nga 

projektet e fazës së parë të listës së investimeve nën projektin PIUTD, të BB. 
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Dokumenta të vlefshme për punën e Konsulentit për Përmetin:  

e) Dokumenta për detyrën e  Konsulentit  

 

Për të realizuar detyrën e tij, Konsulenti duhet të mbledhë dhe vlerësojë:  

 

(a) Të gjitha të dhënat e vlefshme demografike, sociale dhe ekonomike dhe projeksionet 

respektive; 

(b) Të gjitha studimet ekzistuese urbane dhe dokumentat e planifikimit;  

(c) Te gjithë informacionin mbi projektet kryesore të zhvillimit në infrastrukturë dhe 

programet e agjensive dhe donatorëve kombëtarë dhe ndërkombetarë,  

(d) Të gjitha programet e investimit (rezidenciale, tregëtare, industriale) me interes publik 

dhe privat  

 

MZHU do të ndihmojë Konsulentin në detyrën e tij, duke ofruar dokumentat e mëposhtme 

- Plani Strategjik Ndërvendor i Luginës së Vjosës, Rrethi i Përmetit (OSCE dhe CESVI); 

- Plani Operacional i Zhvillimit Vendor Bashkia Përmet, UNDP, shkurt 2016;  

- Plani i Zhvillimit të Turizmit, Komuna Petran, FSHZH Qershor 2009; 

- Vendimi Nr. 27, datë 22/06/2016 “Për shpalljen dhe administrimin të zonës së Veçantë të 

Mbrojtur në qytetin e Përmetit.” 

 

 

Lista e projekteve të  propozuara nga bashkia Përmet  për t’u financuar nga projekti PIUTD  i 

Bankës Botërore 

 

Bashkia Emri i Projektit 

Përmet 

Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i rrugëve me kalldrëm të zonës së vecantë të 

mbrojtur të qytetit të Përmetit, përfshirë infrastrukturën nëntokësore restaurimin 

e mureve rrethues dhe portave karakteristike. 

Përmet 

Rikonstruksioni dhe rehabilitimi i rrugës  i rrugëve urbane brenda fshatit Bënjë 

përfshirë infrastrukturën nëntokësore dhe sikonstruksionin e rrugës Përmet- 

Bënjë  
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Shtojca 3 

Lista e hartave tematike dhe shtresave 

Projekti i integruar urban duhet të konsiderojë, pa qenë i kufizuar tek, seti i mëposhtëm i hartave 

dhe layer-ave tematike: 

 Struktura urbane - Si funksionon zona e projektit në varësi të qytetit dhe si lidhen pjesët e 

saj me njëra tjetrën; 

 Tipologjia urbane, karakteri dhe dendësia-tipet hapësinore dhe morfologjitë (p.sh. 

trashëgimia), në raport me përdorimin dhe dendësinë. Karakteri dhe kuptimi – Njohja dhe 

vlerësimi i ndryshimeve midis një vendi dhe një vendi tjetër; 

 Qasja- Ofrimi i lehtësive, sigurisë dhe zgjidhjes kur lëviz për tek dhe midis vendeve; 

 Zona këmbësorësh; 

 Sistemin e gjelbërimit dhe elementë të natyrës brenda qytetit; 

 Sinjalistikën; 

 Funksionimin dhe animacionin – Projektimin e vendeve për të stimuluar aktivtetet 

publike dhe qëllime të caktuara; 

 Përdorimet e pëzjera plotësuese dhe në përputhje - pozicionimi i aktiviteteve që 

mundësojnë ndërveprim midis tyre dhe nxitin përdorime të dëshiruara;  

 Interaktiviteti social  – identifikimi dhe fuqizimi i funksioneve sociale të vendeve ku 

njerëzit janë të lirë të takohen dhe ndërveprojnë. 
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SHTOJCA I 

Harta e ndërhyrjeve në zonë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përmet 
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Shtojca II 

 

 

Plani i Përgjithshëm Vendor Berat 

 
 

 

Bashkia e Beratit ishte një nga katër qytetet që ishin pjesë e Projektit të Administrimit dhe 

Menaxhimit të Tokës (LAMP II), të financuar nga BB. Projekti LAMP II përfshinte dhe 

përgatitjen e planeve urbane dhe zhvillimin e rregullores së kontrollit dhe programin e 

investimeve kapitale në infrastrukturë. Plani urban për qytetin e Beratit u aprovua me      

Vendimin nr 7, të Këshillit Kombëtar të Rregullimit të Territorit, në datë 20.12.2012 dhe është 

akoma në fuqi.  

 

Pas qershorit 2015, u aplikua Reforma Territoriale dhe Administrative, dhe nga 384 njësi të 

pushtetit vendor, tani kemi 61 bashki.   

 

Pas realizimit të Reformës Administrative, ishte e domosdoshme të perfshihej në planin urban 

edhe pjesa e madhe e territorit rural-natyror që ishte shtuar tek bashkia. Gjithsesi, Co-Plan po 

asiston bashkinë të përgatisin planin e tyre urban, të quajtur Plani i Përgjithshëm Vendor (PPV) 

Berat. Co-Plan ka publikuar tashmë dokumentat për Strategjinë e Zhvillimit Territorial të Beratit, 

si pjesë e PPV, dhe është duke punuar në atë për zhvillimin hapësinor e të infrastrukturës, si dhe 

rregulloren urbane. 
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Shtojca III 

 

Bashkia  Berat / Përmet 

Formati model për Workshopin e Konsultimit 

 

Kohëzgjatja: 1 ditë 

 

Pjesëmarrës:  Përfaqësues të pushtetit vendor (zyrtarë të zgjedhur, administratorë, menaxherë të 

agjensive publike), shoqërisë civile (grupeve të qytetarëve, shoqatave kulturore, OJF-ve), 

komunitetit të biznesit (përfaqësues të aktiviteteve prodhuese, tregëtare dhe të shërbimit dhe 

organizatave të tyre), akademisë dhe medias. 

 

Vendi: vendi i mundshëm i takimit do te jetë një vend që ka hapësirë që ofron mundësinë e një 

takimi me 50-60 pjesëmarrës në një ndërtesë publike, si p.sh. ndërtesa e bashkisë. 

 

Objektivat 

 
 Të informojë pjesëmarrësit dhe nëpërmjet tyre edhe publikun e gjerë rreth aktiviteteve të 

zbatuara në qytet nga Qeverisja Vendore dhe Qendrore me mbështetjen e Bankës Botërore; 

 Të shkëmbejë mendime në lidhje me qytetin dhe zhvillimet e mundshme potenciale të tij dhe 

kufizimet; 

 Të identifikojë zgjidhjet për të rritur potencialet dhe për të zbutur kufizimet; 

 Të marrë shtytje për të përmirësuar hartimin e programit të përgjithshëm të investimeve dhe 

projekteve individuale të nënprojekteve; 

 Të neutralizojë mosmarrëveshjet e mundshme rreth përjashtimit të investimeve të kategorisë 

A, duke shpjeguar shkakun e ndërhyrjes së BB dhe të tregojë që këto investime janë më të 

mirat e evidentuara nëpërmjet veprimeve të orientuara të financuara nga qeveria dhe/ose 

donatorët e tjerë. 

 

Axhenda 

 
Dita 1 – mëngjes  

 

Hyrje në seminar: prezantimi i sponsorëve, organizatoreve, folësve dhe pjesëmarrësve.        

(15 minuta) 

 

Prezantimi i: (i) objektivave, qëllimit dhe përmbajtjes së PZHIUT dhe projekteve të ngjashme të 

suksesshme të realizuara në vende të tjera; dhe (ii) objektivat dhe  axhenda e Seminarit.  (20 

minuta) 

 

Përshkrimi i kontekstit të qytetit (dimensionit hapësinor, demografik, social dhe ekonomik, si 

dhe zhvillimet e tyre dinamike aktuale) dhe Vizioni i Qytetit (roli i qytetit dhe zonës përreth në 
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ekonominë lokale dhe kombëtare); Për Beratin: domethënien e përfshirjes së tij në listën botërore 

të vendeve të Trashëgimisë Kulturore UNESCO, objektivat e zhvillimit dhe perspektivat. (30 

minuta) 

 

Prezantimi i aktiviteteve të planifikuara dhe programeve të zhvillimit (PPV Berat; projektet 

e investimeve kryesore publike; iniciativat investuese private kryesore. (30 minuta) 

 

 

Prezantimi i hapësirave të projektit, analiza respektive (SWOT) për Vizionin e Zhvillimit 

(60 minuta).  Paraqitja do të bëhet me një prezantim në power point. 

 

Diskutimi për gjetjet e analizës SWOT dhe rezultatet e Vizionit të Zhvillimit.  Diskutimi do 

të orientohet drejt:  (i) kuptimi i nivelit të ndërgjegjësimit dhe elementëve të identifikuar të 

analizës SWOT; (iii) kompletimi i elementëve të identifikuar të analizës SWOT duke shtuar të 

tjerë; dhe  (iii) vlerësimi i rolit që secili pjesëmarrës mund të luajë si aktor i interesuar për të 

mbështetur vizionin e zhvillimit dhe të zbusë kufizimet për realizimin e tij. (90 minuta) 

 

Dita 1 – mbasdite 

 

Përmbledhje e rezultateve të diskutimeve mbi analizën SWOT dhe Vizionin e Zhvillimit.  
(30 minuta) 

 

Prezantimi i një përmbledhje të projektit për të gjithë zonën e projektit, si dhe për zona të 

veçanta. Prezantimi duhet të jetë në power point. Prezantimi duhet të tregojë:  

(i) propozimet për investime të formuluara tashmë nga bashkitë dhe agjensitë e tjera të 

interesuara; dhe  (ii) projektet potenciale të investimeve që do të kontribuojnë për të arritur 

vizionin e zhvillimit të hapësirës së projektit. (90 minuta) 

 

Diskutimi i përmbledhjes së projektit. Diskutimi duhet të synojë identifikimin dhe përcaktimin 

e projekteve të investimeve, që do të kontribuojnë në përcaktimin e programit të integruar të 

investimeve (PZHIUT). (60 minuta) 
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Shtojca IV 

 
 

BURIMET NJERËZORE PËR REALIZIMIN E DETYRËS SË NGARKUAR 

Ekipi kryesor i ekspertëve ndërkombëtarë dhe stafit lokal 
Aktiviteti: Emri i anëtarit të 

ekipit 

Kualifikimet dhe eksperienca (1) Javë – Staf  

Berat Përmet 

Aktiviteti  I –

II -III 

TL (2) 

- 

- 

- 

   

Aktiviteti  II 
(stafi shtesë nëse 

ka, specifiko 

funksionet) 
 

- 

- 

- 

   

Aktiviteti III 
(stafi shtesë nëse 

ka, specifikoni 

funksionet) 

- 

- 

- 

   

Aktiviteti  I, II 

dhe III 

Stafi lokal (3) 

- 

- 

   

 

(1) Specifiko arsimimin dhe numrin e viteve të eksperiencës profesionale. CV të detajuara 

duhet të përfshihen për çdo ekspert.  

(2) Drejtuesi i grupit duhet të përfshihet direkt në punën në terren dhe do të jetë 

bashkëbiseduesi kryesor me zyrtaret e pushtetit vendor dhe qendror.  

(3) Tregoni funksionet e stafit lokal. 
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Shtojca 15 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

 

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR
6
 

 

[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 Prokurimin Publik” .  

 

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 skualifikuat, 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 RPP gjatë procedurës së prokurimit 

publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic 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 > 
 

                                                 
6
 Ky njoftim  duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore  
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Shtojca 16 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Data________] 

 

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

 

Procedura e prokurimit: 

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

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

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1._________________________________Vlera (me numra dhe fjale) __________________  

2._________________________________ Vlera (me numra dhe fjale) ___________________ 

Etj.________________________________ Vlera (me numra dhe fjale) ___________________ 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

 

Përkatesisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

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

shpallur fitues] se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me ______pikë, 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 

_________nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.   

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr. 

9643, date 20.11.2007 “Për prokurimin publik”. 
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________ 

 

Ankesa: ka ose jo______________ 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _________________________ 

 

 

 

 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentat standarte të tenderit 

69  

 

 

Shtojca 17     

 

     [ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[Data] 

 

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm] 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3._________________________________________ 

   

* * * 

Procedura e prokurimit:   

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia,  objekti , kohëzgjatja e kontratës etj] 

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë 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 operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

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

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

1._______________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Pikët___________________________ 

(me numra dhe fjalë) 

2._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Pikët_____________________________ 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.______________________________ 

 

 

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

referenca e kontaktit], brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi për të lidhur draft marreveshjen. 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________ 

 

Ankesa: ka ose jo______________ 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 
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Shtojca 18 

   KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES 

Shërbimet e Konsulencës 

Neni 1 Qëllimi  

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

Konsulencës. 

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 

paraqitura në pjesë të tjera të kontratës. 

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 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe 

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

gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që 

përfshihen në referimin e çdo dokumenti. 

2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin 

e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore. 

2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas 

kushteve të kontratës. 

2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës. 
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2.5  “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe 

sipas dispozitave të kësaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të 

njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.  

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

dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet. 

2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës. 

2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojne detyrat, 

kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen. 

Neni 3 Hartimi i Kontratës 

3.1 Shpallja e fituesit do të sherbejë per hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të 

firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.   

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

materializuar të gjitha marrveshjet midis palëve.    

Neni 4 Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve 

4.1 Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në 

se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive.  Veprimet korruptive përfshijnë 

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

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

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

4.3 Kontraktuesi është dakort që të përjashtojë veten e tij nga prokurimi i mallrave, shërbimeve 

ose ndertimeve që mund të pasojnë, si rezultat i, ose në lidhje me, këtë kontratë.   

4.4 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe 

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

kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues. 

Neni 5 Informacioni Konfidencial 

5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor 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 Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione 

të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin 

në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontatës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të 

përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premton ruajtjen e 

konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër. 

Neni 6 Prona Intelektuale 
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6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës 

intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit 

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

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

të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoriteti Kontraktues 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 Kontraktuesi gjatë 

kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por 

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

shkrim nga Autoriteti Kontraktues. 

6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të 

të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve 

sipas kontratës. 

6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje më 

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

i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t’i japë Autoriteti Kontraktues të 

gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi 

apo pretendim. 

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit 

7.1 Kontraktuesi duhet t’i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha 

përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te 

pranuara ne përgjithsi. 

7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të 

avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta. 

7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet 

të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me 

rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë 

gjithmonë interesin publik. 

7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet 

të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk 

duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashte kompetences së tij në përfaqsimin e 

Autoritetit Kontraktues. 

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit 

8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References. 

8.2 Kontraktuesi duhet t’i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha sherbimet, në sasitë e 

përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha 

raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë. 
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8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në 

kontratë. 

Neni 9 Specifikime dhe Skicime 

9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha 

specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuara dhe të njohura në përgjithsi të 

pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet  më të fundit.  

9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha 

specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë pregatitur në bazë asnjanëse përsa i përket 

nxitjes së konkurencës në prokurimin e objekteve të skicimit.  

Neni 10 Lejet dhe Liçensat 

10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të 

Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit 

kur palet bien dakord ndryshe. 

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor 

11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues 

përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e 

Kontraktuesit. 

11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se 

personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i 

pakënaqur nga puna e personit. 

11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet 

të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më te mira. 

11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me 

përjashtim kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të 

Autoriteti Kontraktues.  

Neni 12  Vendndodhja 

12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuara në kontratë. 

12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë 

vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet ne 

mënyrë të paarsyeshme. 

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale 
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13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe 

praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues 

për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve. 

13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet 

të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e 

Shërbimeve që po sigurohen. 

Neni 14 Çmimi i Kontratës 

14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga 

Autoriteti Kontraktues. 

Neni 15 Afatet e Pagesës 

15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhen në kohë siç 

specifikohet në kontratë. 

15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në 

monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes 

se Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim. 

15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e 

Kontraktuesit për pagesë duhet t’i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo 

kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të 

sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar. 

15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet 

do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita qe janë kryer Shërbimet, dorëzimi është 

paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë. 

15.5 Data e pagesës do të jëte dita që fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues. 

Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës 

16.1 Dëmet e llogaritura, të shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë, konsistojnë në kamaten 

që fillon nga data e vonesës së debitorit (Autoritetit Kontraktues), në monedhën zyrtare të 

vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj.  Në fund të çdo 

viti, interesi i maturuar i shtohet shumës totale, mbi të cilën është llogaritur interesi i 

maturuar.    

16.2 Kamata ligjore paguhet pa detyruar kreditorin (Kontraktuesin) te provoje ndonje dem. Në 

se kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pesuar një dëm me te madh se kamata ligjore, 

debitori (Autoriteti Kontraktues) duhet të paguajë pjesën e mbetur të dëmit.    

Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve 
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17.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose 

procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret 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 18 Forca Madhore 

18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e 

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

ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i 

ndodhjes së Forcës Madhore. 

18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme 

jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të 

përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në 

kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, 

epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti. 

18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere 

Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të 

ndryshme, Kontraktuesi 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 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit 

19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës 

menjëherë pas nënshkrimit të saj. 

19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të 

kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse 

Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates. 

19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga 

shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi 

kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes. 

19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore. 

19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera 

nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte 

që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin 

Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të 

Shërbimeve. 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 Kontraktuesi. 
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Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar 

20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve 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 21 Negociatat dhe Amendamentet 

21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që 

do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit. 

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

shkrim, me datë, t’i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqsues i 

autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.   

21.3 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 22 Ndryshimi i Porosisë 

22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që 

nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë 

konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik. 

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim 

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

a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë 

ose brenda zgjatjes së dhënë; ose, 

b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës. 

23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për 

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

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

do të jetë e menjëhershme. 

Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit 
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24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi 

falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë. 

24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen. 

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik 

25.1 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. 

25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen. 

25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera 

përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e 

pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet 

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

Neni 26 Nënkontrata 

26.1 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 

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

Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës.  Kontraktori duhet të njoftojë 

Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin 

që provon aftësine e nënkontraktorit. 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. 

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

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

për shërbimet që do të furnizojë. 

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizoje një pjesë të punimeve me nën-kontraktues, 

duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e 

kerkuar per nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete qe do te jape me nensipermarrje. 

26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e 

nenkontraktorit. 

Neni 27 Transferimi i të Drejtave 

31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas 

kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor. 

Neni 28 Sigurimi i Kontrates 
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28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor 

sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar  

28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për 

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

kontratës. 

28.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes 

së Shërbimeve. 

Neni 29 Baza Ligjore 

29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi. 

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve 

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin 

mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje 

me negociata direkte. 

30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të 

konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave 

juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë. 

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve 

31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, 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. 

31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e 

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

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

31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqsuar palën në 

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

duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqsuesit. 

Neni 32 Lajmërimet 

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

adresën e specifikuar në kontratë. 

32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet. 

Neni 33 Llogaritja e Afateve 

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

ndryshe. 
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Shtojca 19 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

KUSHTET E VEÇANTA TE KONTRATES 

Shërbimet e Konsulencës 

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret 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 Kontraktuesi është  _________________________________________________________ 

Neni 2 Sigurimi i kontrates 

2.1 Sigurimi i kontrates në shumën prej (10 % te vleres se kontrates) duhet të ofrohet nga 

Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

2.2 Sigurimi i kontrates do t’i lëshohet ose kthehet, menjehere, Kontraktuesit sipas formularit të 

mëposhtëm: Pas plotesimit te gjithe detyrimeve kontraktore. 

 

Neni  3 Afati i Kontrates 

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të filloje diten e lidhjes se saj.   Afati për Kryerjen e Shërbimeve: 16 

javë nga data e nenshkrimit te kontrates (duke përjashtuar kohën e aprovimit nga MZHU, 

FSHZH dhe BB). 

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve 

4.1 Shërbimet do të kryhen në: Berat dhe Permet, Shqiperi. 

4.2 Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor 

6.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit te kontrates, Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit 

informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: Sipas termave te references. 

 

Neni 6 Kërkesat e Raportimit 

 

6.2 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor 

sipas formularit të mëposhtëm: Sipas termave te references. 
 

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale 

 

7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të siguroje Autoritetin Kontraktor 

me prova për siguracionin e përgjegjsisë profesionale me shumë minimale si vijon: ______ 
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  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

Neni 8 Kushtet e Pagesës 

8.2  Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: Sipas termave te references, ne 

perputhje me VKM Nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në 

planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim”. 

8.3   

8.4 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda _________ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes 

për pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më 

vonë. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë. 

8.5 Monedha e pagesës do të jetë ______.  Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me 

monedhën Shqiptare. 

Neni 9 Pagesa Paraprake 

9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____.  Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi 

nuk do të marrë pagesë paraprake. 

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

marrja e sigurimit te kontrates. 

9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t’i jepet Kontraktuesit 

sipas formulës së mëposhtme: ___________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

Neni 10   Zbritja e garancisë së kontratës 

 

10.1 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 20  

 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR 

Seksioni I Autoriteti Kontraktor 

 

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Adresa në Internet ___________________________________________ 

 

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor: 

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur 

 

Njësi e Qeverisjes Vendore Tjetër 

 

 

Seksioni 2    Objekti i Kontratës 

 

2.1 Lloji i Kontratës 

Punë Shërbime Mallra 

  

Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”  

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera 

  

 

2.1.2 Kontratë në bazë të  Marrëveshjes Kuader 

 

Po  Jo  

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër 
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Të gjitha kushtet janë të përcaktuara   

 

Po  Jo  

 

2.2  Përshkrim i shkurtër i kontratës  

 

1   Fondi limit  _____________________________________________ 

2. Burimi i Financimit ______________________________________ 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër _______________________________________ 

 

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

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë  

ose  

duke filluar nga  / /   me përfundim në  / /  

 

2.4 Ndarja në LOTE:   

Po  Jo  

Nëse Po, numri i LOTEVE:  

 

2.5 Opsionet:   

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):  

ose: nga në    

 

2.6   Kontrate me nenkontraktim:   

Po  Jo  

 

 

Seksioni 3    Procedura 

 

3.1 Lloji i procedurës:  Shërbim Konsulence 

 

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

 

Oferta më e mirë bazuar në: 
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 Çmimi   Propozimi teknik     

 

3.3 Numri i kërkesave të dorëzuara:  Numri i kërkesave të rregullta:  

3.3.1 Numri i propozimeve të dorëzuara Numri i propozimeve të rregullta  

 

Seksioni 4    Informacion mbi kontratën 

 

4.1 Numri i Kontratës: _______________Data e Kontratës   

 

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit  

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Adresa e Internetit ___________________________________________ 

 

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve 

 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 

 

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet, opsionet dhe 

nenkontraktimin): 

Vlera _______________   (pa TVSH) Monedha __________ 

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

 

4.3.1  Vlera totale e nenkontraktimit : ____ 

 

Vlera _______________   (pa TVSH) Monedha __________ 

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 
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4.4 Informacione shtesë 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi  
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 Shtojca 20/1 

 

 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve 

Publike] 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Fax  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Faqja në Internet ___________________________________________ 

 

2.  Lloji i procedurës:  ___________________________________________ 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër_______________________  

 

4. Fondi limit  _____________________________________________ 

 

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin): 

    

Vlera _______________   (me TVSH) Monedha __________ 

    

        Vlera  e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha __________________ 

 

6. Data e lidhjes së kontratës ____________ 

 

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit 

Emri    ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Nr. NIPT                     ___________________________________________ 
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Shtojca 21 

 

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS 

 [Data ________ 

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar] 

 

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ] 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti] 

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 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 e plotë të kontratës. 

 

 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve] 
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Shtojca 22.  

FORMULARI I ANKESËS 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) 
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Seksioni II. Informacion për Procedurën  

1. Numër Identifikimi 

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). 

      

 
2. Autoriteti Kontraktor 

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit. 

      

 
3. Vlera e Përllogaritur e Prokurimit 

Llogaritja e vlerës së kontratës  (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë) 

      

 

 

 

4. Objekti i Kontratës 

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.  

      

 
5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës  

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave. 

      

Data (viti/muaji/dita) 
6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese 

      

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet  

 

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës  

 

1. Baza Ligjore e Ankesës  

 (shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj) 
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2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve 

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. 

3. Lista e Shtojcave 

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. 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 

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës 

se nxjerrë nga ky institucion. 

 

 

Nr. Faks: 

E-mail:  
 

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit  
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Shtojca 23 

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR 

( KU TE GJITHA  KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) 

PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME 
 

[Përdorimi i ketij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që 

do të përdorin marrëveshjen kuadër) 

 

Nr __ 

 

DATA:                  

 

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si 

“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani 

e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”. 

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizoje mallrat, ashtu siç janë të 

specifikuara në kushtet e përcaktuara në: 

 

 Këtë kontrate 

 Formulari i Deklarimit te Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi 

 Specifikimet Teknike 

 Formulari i çmimit të ofertës 

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.  
 

Neni 1     Objekti 

 

1.1  Objekti i marreveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe 

rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim. 

 [përshkrimi i përgjithshëm] 

1.2  Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët 

ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë 

marreveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për 

ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre 

përkatëse.   

1.3  Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe nuk e kushtëzojnë Autoritetin 

Kontraktor për t’i blerë ato.  Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë 

sasi se sa ato te parashikuara. 

1.4  Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe nuk do t’i lejohet të bëjë ndryshime të 

çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo 
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më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos 

blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.   

1.5  Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër: 

______________________ 

 

Neni 2 Çmimi  
 

2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës. 

2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve për porositë 

e vendosura në këtë marrëveshje kuadër. 

 

 

Nënshkrimet dhe Datat 

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues 

Emri:  Emri:  

Pozita:  Pozita:  

Nënshkrimi:  Nënshkrimi

: 

 

Data:  Data:  

Vula:  Vula:  
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Shtojca 24 

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR 

( KU JO TË GJITHA  KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) 

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME 

 

 

Emri i Autoritetit Kontraktor,  

Dhe 

 

Emri i Kontraktuesit   
 

Bien dakord si vijon: 

 

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për Kryerjen e: < vendosni titullin > me numrin 

identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit> 

 

Neni 1 Objekti 

 

1.1 Objekti i kësaj  marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të 

lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e 

kësaj marrëveshje kuadër.   

 

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat 

që do të lidhen në bazë të saj. 

   

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër. 

 

Neni 2 Detyrimet e Palëve 

 

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t’i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për 

Ofertë” kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.  

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor. 

 

Neni 3  Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër 

3.1 Kontratat do të nenshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.  

 

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës  
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4.1      Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithe operatorët ekonomikë, palë në 

marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime për Autoritetet 

Kontraktore.  

 

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të 

tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.  

 

4.3      Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të 

përgatisë Ftesat për Oferte dhe t’ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen 

kuadër. Vlerësimi  i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë  

 

 

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër 

 

__________________________________ 

 

Nënshkrimet dhe datat  

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues  

Emri :  Emri:   

Pozita:  Pozita:  

Nënshkrimi:  Nënshkrim:  

Data:  Data:  

Vula:  Vula:  

 

 

 

 

 

 


