
 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR 

PROCEDURËN E HAPUR E THJESHTUAR 

PUNË PUBLIKE1 

 

 
OBJEKTI:   “Rikonstruksioni i godinës së arkivës së kartelave mjekësore në 

QSUNT” 

 

FONDI LIMIT: 11,999,840.42 (njembedhjete milion e nenteqind e nentedhjete e nente 

mije e teteqind e dyzet pike dyzet e dy) leke pa TVSH dhe 13,782,176 

(trembedhjete milion e shtateqind e tetedhjete e dy mije e njeqind e 

shtatedhjete e gjashte) leke me TVSH 

 

REF:    REF-08433-10-15-2021 

 

                                                           
1 Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, autoriteti kontraktor do t’i referohet 

parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi. 
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NJOFTIME 

 

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor nese aplikohet) 

 

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor; 

 

Emri  ___________________________________________ 

Adresa ___________________________________________ 

 

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor: 

 

Institucion qendror Institucioni i pavarur 

  

Njësi e autoriteteve vendore  Të tjera 

  

 

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor: 

 

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të 

veta 

 

Organ Qendror blerës 

  

I deleguar  Të tjera 

  

 

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit: 

 

Personi (at)  përgjegjës për prokurimin:  ___________________________________________ 

Tel/faks  ________________________________________________________ 

E-mail    _______________________________________________________ 

 

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të 

Prokurimit (FPP):  

____________________________________ 

 

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: ___________________________ 

 

1.7 Tipi i kontratës:___________________________________________ 

 

1.8 Fondi limit i përllogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i 

përllogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit 

Kontraktor  

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjecare) : 

____________________________________________________________________ 

 

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër 

:_________________________________  

 

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse 

përdoren: 
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_______________________________________________________________________________

_______ 

 

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti: 

______________________________________________________________________ 

 

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit: 

_________________________________________________________________ 

 

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti 

kontraktor:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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NJOFTIMI I KONTRATËS 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)  

 

Seksioni 1:Autoriteti Kontraktor 

 

1.1  Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri: Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza” 

Adresa: Rruga e Dibres Nr. 372, Tirane 

Tel/Faks: Tel. +355 42 362 627 ,   Fax. +355 42 363 644 

E-mail: QSUT@shendetesia.gov.al 

Adresa e ueb-

faqes: 

www.qsut.gov.al 

Personi/at 

përgjegjës për 

prokurimin: 

(emri, e-mail)  

Denis Veseli 

denis.veseli@qsut.gov.al 

                                                                                                                                                       

1.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor: 

 

Institucion qendror 

 

Institucioni i pavarur 

  

Njësi e autoriteteve vendore  Të tjera 

 X 

 

1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor: 

 

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të 

veta 

 

Organ Qendror blerës 

X  
 

I deleguar  
 

Të tjera 

X  

 

1.4.Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër: 

Po  Jo X 

1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion 

financiar ndërkombëtar:  

Po  Jo X 

1.6 Kontratë e rezervuar : 

 

                                            Po       

    

 
 

Jo           X 
 

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Rikonstruksioni i godinës së arkivës së kartelave mjekësore në 

QSUNT” 

 

2.1  Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-08433-10-15-2021 

mailto:QSUT@shendetesia.gov.al
http://www.qsut.gov.al/
mailto:denis.veseli@qsut.gov.al
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2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit  
 

Materiale të ndryshme ndërtimi (44190000‐ 8);, Punë ndërtimore (45000000‐ 7);, Punimet për 

ndërtime të plota ose të pjesshme (45200000‐ 9);, Punime ndërtimi për ndërtesa të veçanta 

mjekësore (45215120‐ 4); 

 

2.3 Lloji i “Kontratës për punë publike” 

 

 Realizimi 

i 

punimeve 

  Projektimi dhe realizimi i punëve 

 X    

 

2.3.1 Mënyra e prokurimit 

                             

Punime 

me 

matje 

   

Kontratë me çelësa në dorë 

X    

 

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër: 

 

Po  Jo X 

 

2. 5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër 

 

Me një Operator Ekonomik                        

Me disa Operatorë Ekonomikë                   

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara                                 Po   Jo     

  

2. 6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik: 

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, 

më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes  

 

 

 

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë: 
 

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: ___ (Këtu, 

duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja 

Kuadër) 
 

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit: 

   

 

2.9 Autoriteti Kontraktor/ Autoritetet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen 

Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga 

marrëveshja kuadër) 

 __________________________________________________ 
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 __________________________________________________ 

 

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : 

1. Fondi limit: 11,999,840.42 (njembedhjete milion e nenteqind e nentedhjete e nente mije e 

teteqind e dyzet pike dyzet e dy) leke pa TVSH dhe 13,782,176 (trembedhjete milion 

e shtateqind e tetedhjete e dy mije e njeqind e shtatedhjete e gjashte) leke me TVSH. 
 

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

është _________ 
 

3. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit (fond në dispozicion nga Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale) 

 

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:     
 

Kohëzgjatja në muaj □□□  ose ditë: 42 (dyzet e dy) dite nga lidhja e kontrates                                                                   
 

Ose 
 

Fillon më □□/□□/□□□□ mbaron më  □□/□□/□□□□ 

 

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 

Kohëzgjatja në muaj:  ____ ose  ditë:_____(nga nënshkrimi i MarrëveshjesKuadër) 

Ose   fillon më               ____/____/________ (d/m/v)   

mbaron më          ____/____/________ (d/m/v) 

 

2.12 Vendndodhja e objektit të kontratës: 
 

Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë 

 

2.13 Ndarja në Lote: 
 

Po   Jo X 
Nëse po,   

 

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve: 
(objekti dhe fondi limit për secilin Lot) 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

 

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për: 

□ një Lot,  

□  disa Lote,  

□ të gjitha Lotet. 

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë. 

 

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues: 

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t’i jepen një ofertuesi __________ 

 

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t’i jepen 

ofertuesit: 

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë 

Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues 

mund t’i jepet më shumë se një Lot): 
 

Po   Jo  
Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________ 

 

2.15 Pranohen variantet:   

Po  Jo X 

 

2.15.1  Pranohet nënkontraktimi: 

Po  Jo X 
 

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:  
(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)                                                                            

________________________________                                                                                                                                                                                                                

 

2.15.2 Autoriteti kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori: 

Po  Jo  

 

Shënime të tjera (nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti) 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______ 

 

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera: 

Specifikoni nëse autoriteti kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga 

vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për 

të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera. 

Po  Jo X 

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja: 

______________________________________________________________________ 

 

2.17 Vizitë në kantier 

 

2.17.1 Do të organizohet një vizitë në kantier/konferencë paraprake: 

Po  Jo X 
 

2.17.2 Nëse po, të përcaktohet koha e zhvillimit dhe informacione të nevojshme për të mundësuar 

pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë apo paraqitjen e kërkesave të mundshme për sqarime nga 

ana e tyre: 

  _________ (dd/mm/vv)  

 

Seksioni  3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike                                                                  
 

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të 

lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).  
 

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojces 3.  
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Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është: 239,996.8 (dyqind e tridhjete e nente mije e nenteqind 

e nentedhjete e gjashte pike tete) leke. 
 

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do 

të jetë si më poshtë:                                                                   

Loti 1 ____________________   shuma,monedha 

Loti 2 ____________________   shuma, monedha 

 

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në 

vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor: 
 

Emri i institucionit:     Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë 

Kodi i Institucioni:     1013049 

Kodi i Deges se Thesarit ku vepron:   3535 

Kodi i Llogarise Ekonomike:    7115600 

 

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në 

formën: 
 

i.  garancisë bankare  X 

ose   

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente X 

 

 

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës:  150 (njeqind e pesedhjete) dite 

 

Seksioni 4: Procedura 

 

4.1 Lloji i procedurës: “Procedure e Hapur e Thjeshtuar - Punë, me mjete elektronike” 

 

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak : 
 

Po  Jo X 
 

Nëse Po, numri i referencës është _____________________ 

 

4.3 Procedurë e rishpallur: 
 

Po  Jo X 
 

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së 

anuluar: 
 

a)  Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit 

_____________________________________________________________________________ 
 

b)  Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit ___________________________ 
 

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____________________________(shuma, 

monedha)  

 

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 

 

A)  Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto   

Sipas rëndësisë:   

çmimi      pikët  

_______     pikët  

_______    pikët  
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_______    pikët  
 

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit. 

 

OSE 

 

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 
 

Në rastin e marrëveshjes së kuader, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, 

për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së 

cmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet kontraktore kur sasitë 

janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër 

përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do 

të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar). 

 

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 
 

Data:    29.10.2021   Ora 10:00  

Vendi:   www.app.gov.al 

 

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në 

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

 

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre 

Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre. 

 

4.6 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat: 
 

Shqip X Anglisht  

  

Seksioni  5:   Informacione shtesë 
 

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet 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 Dokumenteve të Tenderit (DT) tek 

Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomik të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara 

blerjes së tyre.   

 

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur ështe e 

aplikueshme). 
 

 

 

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë: 

 Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin 

Platformën Qendrore të Faturave. 

 Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të  kontratës së 

lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për 

tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike. 

 

Data e dorëzimit të këtij njoftimi      18.10.2021    

 

http://www.app.gov.al/
http://www.app.gov.al/
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FTESË PËR OFERTË 
[Për t’u plotësuar nga Autoriteti në Marrëveshjen Kuadër në rihapjen e procesit të mini-

konkurrimit] 

 

(shënoni emrin e Autoritetit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për 

realizimin e punimeve sipas preventivit në vijim:   

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

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

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

(jepni një përshkrim të saktë të zërave të punimeve, specifikimeve teknike dhe sasisë konkrete të 

kërkuar):  

 

Vendi i kryerjes së punës: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____________________________ 

Afati i realizimit të punimeve (sipas grafikut të punimeve): __________________________ 

Punimet duhet të realizohen brenda  ____________ ditëve/muajve nga data e fillimit të tyre. 

 

Ofertat duhet të paraqiten në:   

……………………………………………………………………………………[jepni adresën e 

saktë] 

Afati i fundit për pranimin e ofertave: 
…………………………………………………………………………………………………… 

[Përcaktoni datën dhe orën] 

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese ________________________________________ 

 

Forma e komunikimit: 

 

Forma shkresore□                                                         Forma elektronike (e-mail,  faks,  etj.)  □ 
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Njoftimi i shkurtuar i Kontratës 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti për publikim në  

Buletinin e Njoftimeve Publike)  

 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri  Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”   

Adresa  Rruga e Dibrës Nr. 372, Tiranë 

Tel/Faks  Tel. +355 42 362 627    Fax. +355 42 363 644   

E-mail             Denis.Veseli@qsut.gov.al 

Ueb-faqe  www.qsut.gov.al  

 

2. Lloji i procedurës së prokurimit:  “Procedure e Hapur e Thjeshtuar - Punë, me mjete 

elektronike” 

 

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-08433-10-15-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Rikonstruksioni i godinës së arkivës së kartelave 

mjekësore në QSUNT” 

 

5. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Materiale të ndryshme ndërtimi 

(44190000‐ 8);, Punë ndërtimore (45000000‐ 7);, Punimet për ndërtime të plota ose të pjesshme 

(45200000‐ 9);, Punime ndërtimi për ndërtesa të veçanta mjekësore (45215120‐ 4); 

 

6. Fondi limit: 11,999,840.42 (njembedhjete milion e nenteqind e nentedhjete e nente mije e 

teteqind e dyzet pike dyzet e dy) leke pa TVSH dhe 13,782,176 (trembedhjete milion e shtateqind 

e tetedhjete e dy mije e njeqind e shtatedhjete e gjashte) leke me TVSH. 

 

7.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:  42 (dyzet e dy) 

dite nga lidhja e kontrates 

 

8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data: 29.10.2021  Ora 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Denis.Veseli@qsut.gov.al
http://www.qsut.gov.al/
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PLANIFIKIMI I  

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR  
[Për t’u plotësuar nga Autoriteti në Marrëveshjen Kuadër] 

 

 

                                 Punë:                                                                                                                             

        Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t’u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër    

      
 

Numri i 

kontratës 

Titulli i kontratës Përshkrimi i shkurtër i kontratës 

01                            

02                            

03                            

…                            

 

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti dhe orientues 

për palët në proces.  
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NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT 
(Për t’u plotësuar nga Autoriteti)  

 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor 
 

Emri   ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Faks  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Ueb-faqe  ___________________________________________ 
 

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin: 
Emri                 _____________________________________________ 

E-mail            ____________________________________________ 
 

3. Lloji i procedurës së prokurimit:  ______________________________ 
 

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes Kuader: _____________________________ 
 

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_________________________ 
 

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _______________________  
 

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_______________ 
 

8. Fondi limit :_____________________________________________ 
 

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të 

dokumenteve të tenderit:   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
 

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i 

përcaktuar:___________ 

 

  

 

Shënim: 

Këtij njoftimi duhet t’i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentet e tenderit. 
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NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË 

ZBATIMIT 

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti) 

 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor 
Emri   ___________________________________________ 

Adresa   ___________________________________________ 

Tel/Faks  ___________________________________________ 

E-mail   ___________________________________________ 

Ueb-faqe  ___________________________________________ 

 

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin: 
Emri                 _____________________________________________ 

E-mail            ____________________________________________ 

 

3. Lloji i procedurës së prokurimit:  ______________________________ 

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes kuader:_____________________________ 

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin:_________________________ 

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër :_______________________  

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):_______________ 

8. Fondi limit: _____________________________________________ 

 

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta 

përdorur atë:   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë 

ose vlerën e punimeve 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

11.Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër:_______________________ 

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti):______________________________________ 

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër :________________________ 

Dhe afati i ri (nëse është rasti): ____________________________    

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomik: 

Emri____________________________ 

NIPT: _______________________ 

Adresa __________________________ 

Kontaktet _________________________ 

 

15. Data e nënshkrimit të modifikimit :______________________ 

16. Burimi i financimit: _______________________________ 

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti 

kontraktor:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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DOKUMENTAT E TENDERIT  

Përmbajtja: 

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime) 

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti kontraktor ose 

operatorët ekonomikë përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit te Kontrates.  

 

Seksioni II: Shtojcat  për përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës  

Seksioni II përfshin formularët, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik 

dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe shtojcat që duhet të plotësohen nga 

autoriteti kontraktor si, Preventivi i punimeve, projektet e ndryshme teknike, Grafiku 

i punimeve, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve,  termat e 

referencës apo detyrën e projektimit, nëse është rasti, që përshkruajnë punimet që do 

të prokurohen. 

 

Seksioni III. Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK) 

Seksioni III përmban kushtet e përgjithshme dhe të vecanta që do të zbatohen për të 

gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të 

nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre. 

 

Seksioni IV:     Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit  

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në 

procesin e ankimit pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, 

si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti kontraktor në përfundim të 

procesit të prokurimit. 
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Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë 

A. TË PËRGJITHSHME 

 

1. Objekt

i i 

prokurimit  

1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe 

objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës. 

 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet 

në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për 

Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP). 

2. Operato

rët 

Ekonomik 

të 

përshtatshë

m  

1. Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo 

grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu 

e më tej referuar si "Udhëzimet").  

 

a) Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE): 

  

1.1.të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të 

përbashkët dhe solidare; 

  

1.2.BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku 

caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin 

të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE 

shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës. 

 

 b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, 

formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia 

nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të 

kërkuar nga Autoriteti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit, do të cojë në 

refuzimin e Ofertës. 

 

3. Sqarimi  i 

Dokumenteve të 

Tenderit  

 

 

1. Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit 

nga autoriteti kontraktor, i cili duhet t’i përgjigjet çdo kërkese për sqarim 

të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht 

që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të 

dorëzimit të ofertave. 

 

2. Autoriteti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i 

kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga 

operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t’ua 

komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë 

tërhequr dokumentet e tenderit. 

 

      3. Nëse autoriteti/enti kontraktor vendos të organizojë një vizitë në 

terren/objekt, duhet ta parashikojë një gjë të tillë në Njoftimin e Kontratës. 

Të gjithë operatorët ekonomikë, të interesuar për të marrë pjesë në tender, 

duhet të kenë mundësi të barabarta për të vëzhguar terrenin e 

punës/ekzekutimit.  

        4. Nëse Autoriteti kontraktor do të organizojë një konferencë paraprake 

ku të gjithë kandidatët të mund të kërkojnë sqarime për paqartësitë që u 

lindin gjatë përgatitjes së dokumenteve, duhet ta parashikojë një gjë të tillë 

në Njoftimin e Kontratës. 
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4. Ndryshimi i 

Dokumenteve të 

Tenderit  

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti 

Kontraktor mund t’i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një 

shtojcë, me këto ndryshime. 

2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet 

në të njëjtën mënyrë sikurse është bërë publikimi i Dokumentat ë Tenderit.  

3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit 

për pranimin e Ofertave, autoriteti  kontraktor mund të zgjasin afatin për 

pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e 

dytë të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti kontraktor zgjat afatin e 

fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi 

kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e 

lartë monetar. 

 

B. PËRGATITJA E OFERTAVE 

1. Shpenzimet e 

ofertimit   

Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen 

dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti Kontraktor nuk ka detyrime apo 

përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i 

procedurës. 

2. Gjuha e 

Ofertës  

Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me 

procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në 

njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë 

pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër, me kusht që ato të shoqërohen 

nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në 

njoftim. 

3. Dokumentet 

përbërëse të 

Ofertës  

Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga 

Autoriteti kontraktor. 

4. Formularët e 

tenderit dhe 

preventivat e 

Çmimeve 

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin 

e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqërues duhet të plotësohen 

pa ndonjë ndryshim, nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet 

bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar. 

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

duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës 

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

literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose 

të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të 

jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar. 

5.  Ofertat 

Alternative  

Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e 

tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do 

të merren parasysh.  

 

6. Çmimet  1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të 

jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe 

dokumentat e tenderit. 

2.  Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur 

me këto DT, duke përcaktuar zërat e punimeve që do të realizohen, sasitë dhe 

çmimin e tyre në rastin kur në kohën e ofertimit është e mundur (ka një projekt-

preventiv mbi bazën e të cilit të do realizohen punimet). 

Kur autoriteti kontraktor nuk ka hartuar projektpreventiv por ka vetëm një 

projektide apo detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokuron, 
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kontraktori paraqet vetëm ofertë ekonomike totale, në pamundësi për të 

paraqitur zërat e punimeve që do të realizohen, sasitë apo çmimet e tyre. 

3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të 

Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë 

TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në 

Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare 

(Lekë) sipas kursit të  këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë 

në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen 

në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës. 

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës 

për të gjithë zërat e preventivit pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i 

shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës. 

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, 

çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato 

janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve 

Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.  

7. Monedhat  Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç 

specifikohet në njoftimin e kontratës. 

 

8. Provueshmëria 

e 

Kualifikimeve 

të Operatorit 

Ekonomik  

Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori 

Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat. 

9. Periudha e 

vlefshmërisë së 

Ofertës  

1. Ofertat  do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e 

Kontrates pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti 

Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme  

dhe do të refuzohet.  

2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërën nga format e mëposhtme: 

3. a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit 

kontraktor  

b) Garanci bankare 

c) Garanci sigurimi  

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës 

së vlefshmërisë së Ofertës.  

 

 4. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. 

Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së 

ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë Ofertuesit me shkrim të 

zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund 

ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të 

Sigurimit të Ofertës, kur ka një të 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 në lidhje 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 

e refuzon Ofertën. 

5. Nëse autoriteti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit 

ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas 
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parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatori ekonomik 

nuk mund të penalizohet për këtë, pra  sigurimi i ofertës së tij nuk 

konfiskohet. 

 

10. Formati dhe 

Nënshkrimi i 

Ofertave 

Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, cdo Operator Ekonomik paraqet 

ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga 

personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.  

  

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE 

 

11. Paraqitja e  

Ofertave  

11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët 

Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit 

elektronik, sipas përcaktimeve në manualet përkatëse. 

11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, 

Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur 

në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e 

Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për realizimin e punimeve; Njoftimi Nr. __”. 

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

PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO 

PËRPARA -------------- d/m/v, në orën------------” .  

12. Afati i fundit 

për paraqitjen 

e Ofertave  

Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti 

kontraktor.Nëse autoriteti zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët 

ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatur. 

Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së 

ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar 

nga autoriteti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të 

respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose kontraktor, arsyeja 

duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave. 

Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, 

ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. 

Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave. 

 

13. Ofertat me 

vonesë 

Autoriteti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të 

fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës Sistemi i 

prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të 

afatit të fundit për paraqitjen e tyre. 

 

14. Tërheqja, 

Zëvendësimi 

dhe 

Modifikimet  

1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e 

tij, në cdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave. 

 

2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit 

mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose 

tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. 

Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit 

Kontraktor me shkrim, para datës së afatit fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi 

që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM 

OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE". 

 3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit 

të fundit për paraqitjen e ofertave.   
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15. Hapja e 

Ofertave  

Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e 

ofertave në dokumentat e tenderit. 

 

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE 

16. Konfidencialitet

i 

 

Autoriteti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të 

nenit 16 të LPP-së. 

17. Sqarimi i 

ofertave 

 

 

 

 

1. Autoriteti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, 

mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i 

paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkese nga 

Autoriteti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të 

kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e 

ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korrigjimit të gabimeve 

aritmetike të konstatuara nga Autoriteti Kontraktor gjatë vlerësimit të 

ofertave. 

18. Përgjegjshmër

i e ofertave  

1. Një ofertë e përgjegjshme/ vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e 

Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç 

përcaktohet më poshtë:  

 (a) "Devijim" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në 

Dokumentet e Tenderit;  

 (b) “Rezervim” është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi 

i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe  

 (c) “Mospranim” është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë 

informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e 

Tenderit . 

 

 2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo 

refuzohet. 

F. VLERËSIMI I OFERTAVE  

19. Kualifikimi i 

Operatorit 

Ekonomik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Konvertimi në 

valutë të vetme  

21. Kriteret e 

përcaktimit të 

ofertës fituese 

 

 

 

 

 

 

 

1. Për një pjesë të kritereve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, 

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklarate, ku shprehet se 

Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e 

përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit. 

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetёdeklarimit, i cili gjendet në një 

bazë të dhënash, ku autoriteti/ kontraktor mund tё aksesojё direkt këtë 

informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse 

për këtë bazë të dhënash. 

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të 

gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim. 

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e 

paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së 

dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre 

nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori Ekonomik është në kushtet e 

parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik 

(LPP). 

 

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të 

konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e 

kontrates. 

1. Autoriteti/ Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në 

bazë të kritereve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në 

Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë. 
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22. Vlerësimi i 

ofertave dhe 

korrigjimi i 

gabimeve 

aritmetike dhe 

ofertave 

anomalisht të 

ulëta 

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto : 

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e 

secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do 

të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm. 

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe 

shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike 

e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që 

mund të marrë një Ofertë do të jenë 100. 

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë: 

Po=  Pk1+Pk2+Pk3+..... 

Ku: 

Po  -    janë pikët totale të ofertës së vlerësuar 

Pk1/Pk2/Pk3/...  -    janë pikët për secilin kriter të vlerësuar  

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës: 

Pk1=  Vmink1  x  Pmaxk1/Ok1 

Pk1 _____    Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink1       Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk1        Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet  

Ok1              Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:  

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës. 

SHENIM: Autoriteti/ Kontraktor do të  zgjedhë vetëm një  nga Opsionet si 

kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të 

pavlefshme. 

3. Autoriteti/ Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e 

të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme. 

4. Autoriteti/ Kontraktor përdor si kritere vlerësimi nje kriteret e përcaktuara 

në Njoftimin e Kontratës.  

        1. Autoriteti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime 

arithmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime arithmetike, autoriteti i 

korrigjon këto gabime si më poshtë: 

Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që 

rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi 

do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht. 

Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma 

ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi 

total korrigjohet bazuar në të. 

Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me 

fjalë do të mbizotërojë. Përjashtim nga ky rregull është situata kur 

shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korrigjohet sipas pikave (a) 

dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe 

ajo me fjalë do të korrigjohet. 

Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me 

fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet 

me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të 

mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër. 

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur: 

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më shumë se 2% e 

vlerës së ofertës ekonomike të ofruar; 

- vlera absolute e të gjitha korrigjimeve është më pak se 2%, por 

korrigjimi nuk pranohet nga ofertuesi. 
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2. Kur autoritetet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, 

i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, 

shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje 

me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në 

konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni. 

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me 

nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur 

zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përllogaritur. 

- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me 

nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e 

saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.  

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i 

Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se 

të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me 

nenin 93 të LPP-së. 

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me 

prova me shkrim, shpjegime për elementin / elementet specifike të 

ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së. 

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të 

ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është 

si më poshtë:  

O - Oferta 

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme  

N - Numri i ofertave të vlefshme 

PR (Zm) – Zbritje e mundshme  

MO  =  O1  +  O2  +  O3  +  …  On  /  N 

PR =  85  %  Mo 

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR ......... rrjedhimisht oferta është 

anomalisht e ulët. 

 3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, 

ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin 

Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet. 

4. Procesi i hedhjes se shortit 

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të 

njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. 

Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja 

e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për 

skualifikim. 

  

D. DHËNIA E KONTRATËS  

  

23. Njoftimi i 

Fituesit   

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti Kontraktor njofton 

Operatorin Ekonomik të suksesshëm se Oferta e tij është pranuar, dhe 

është shpallur fituese. 

 

24. Nënshkrimi i 

Marrëveshjes 

Kuadër/ 

Kontratës  

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti Kontraktor përgatit, nënshkruan 

dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë 

Marrëveshjen kuadër/Kontratën.  

2. Autoriteti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e 

Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e 

vlerës së Kontratës. Formulari i  Sigurimit të Kontratës dorëzohet para 

nënshkrimit të Kontratës. 
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Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e 

mëposhtme: 

a) garanci bankare; 

b) garanci nga shoqëri sigurimi. 

 

DH. ANKESAT 

25. Procedura e 

ankesës 

1. Çdo Operatori Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe 

rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit kontraktor mund të 

paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit 

të  Prokurimit Publik në lidhje me Njoftimin e Kontratës, Dokumentet e 

Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, 

sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.  

 2. Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik 

që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së 

prokurimit. 

E. ANULIMI I PROCEDURËS 

26. Anulimi i 

procedurës 

1. Autoriteti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së 

Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo 

më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për 

paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin. 

2. Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:  

a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza; 

b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një 

fazë;  

c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të 

rëndësishme;  

d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat 

ose aftësia paguese e autoritetit kontraktor ka ndryshuar;  

e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me 

parashikimet në LPP; 

Gjithashtu, Titullari i autoritetit vendos anulimin e procedurës sipas 

përcaktimeve në nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.  

3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me 

shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ kontraktor nuk duhet të shpallë 

një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të 

dhëna.  
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SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE  

 

 

Shtojca 1. Formulari i Ofertës  

 Shtojca 2. Listat e Çmimeve sipas zërave të preventivit  

 Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës  

 Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial  

 Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike  

 Shtojca 6. Grafiku i realizimit të punimeve  

Shtojca 7: Formularët e Përshtatshmërisë dhe Kualifikimit të Ofertuesve  

Shtojca 8: Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit 

Shtojca 9:  Formulari i Vlerësimit 

Shtojca 10: Preventivat e Punimeve 

Shtojca 11: Formulari i Njoftimit të Skualifikimit.  

 Shtojca 12 - Formulari i Njoftimit të Fituesit 

Shtojca 13 Formulari i Njoftimit të Fituesit (Pas procesit të ankimit) .  

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen 

Kuadër   

Shtojca 15: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen 

Kuadër           (Pas procesit të ankimit) 
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Shtojca 1.  
 

(Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik) 
 

FORMULARI I OFERTËS  

Data: 

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit: 

Për: [Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit Kontraktor] 

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i [Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-

in] 

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:  

(a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit  të procedurës 

me objekt:[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE], 

përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra. 

(b) Ne [vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose 

anëtarët e BOE, nëse është rasti), nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar 

kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike 

të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës [vendos objektin e procedurës së 

prokurimit/lotit]. 

 

(c) Ne ofrojmë t’ë realizojmë për Autoritetit Kontraktor [vendos emrin e Autoritetit 

Kontraktor, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih  më poshtë), punimet për  

[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të 

publikuar në SPE] në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në 

preventiv, me të gjitha projektet teknike, e me kërkesat në detyrën e projektimit apo 

termat e referencës, nëse është rasti, dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, 

të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.   

 

              (d)    Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme: 

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë; 

2. Njoftimin e Kontrates; 

3. Kriteret e Vlerësimit; 

4. Kriteret e Përzgjedhjes; 

5. Specifikimet teknike, Projektet dhe çdo dokumentacion teknik; 

6. Preventivin e çmimeve  

7. Termat e referencës (nëse është rasti) 

8. Detyrën e projektimit (nëse është rasti) 

9. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës; 

10. Kushtet e Veçanta të Kontratës. 

 

(e) Çmimi total i Ofertës sonë, pa TVSH, është: ------------- [Operatori Ekonomik e 

vendos në  shifra dhe fjalë]; 
(f) Çmimi total i Ofertës sonë, me TVSH, është: ------------- [Operatori Ekonomik e 

vendos në  shifra dhe fjalë] 
 

 

Emri i përfaqësuesit të 

ofertuesit 

 

Nënshkrimi  

Vula  
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Shtojca 2.  

(Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik) 

LISTA E ÇMIMEVE SIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT 

Data:  __________________________________  

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit: 

____________________________________ 

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë 

(në rast BOE): __________________________________________________ 

Monedha: ____________ 

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje 

me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë. 

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë. 

Të gjithë zërave në Formularin e listës së çmimeve sipas zërave të preventivit dhe grafikut të 

realizimit të punimeve duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar për secilin zë në 

preventiv. Zërat e preventivit pa çmim do të konsiderohen si zëra të paofertuar dhe do të çojnë 

në refuzimin e ofertës. 

 

Oferta ekonomike e detajuar 

 

Nr 

 

Nr. 

Analizë 

 

Përshkrimi i Punëve 

 

Njësi 

 

 

Sasia 

  

 

Çmimi/ 

Njësi 

 

Cmimi 

total 

1.       

2.       

3.       

       

 

Shuma 

Fondi Rezervë 

Shuma 

TVSH 

SHUMA TOTAL 

 

Nënshkrimi i ofertuesit __________________________ 

Vula 

Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kërkuar në dokumentat e 

tenderit ) 
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Shtojca 3. 

 [ Shtojcë për t’u paraqitur nga operatori ekonomik) 

       [Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve] 

 

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS  

 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

Në emër 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. Referencës në 

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] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e 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]. 

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit] 
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Shtojca 4. 

(Shtojce për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti) 

 

Lista e Informacionit Konfidencial 

 

 (Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial )   

Lloji, natyra e 

informacionit që 

duhet mbajtur 

konfidencial  

Numri i faqeve dhe 

pikave në DST që 

dëshironi të mbeten 

konfidenciale  

 

Arsyet e mbajtjes 

konfidencial të këtij 

informacioni  

 

 

Afati i fundit për 

mbajtjen konfidencial 

të këtij informacioni 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

VËMENDJE 

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë 

pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës 

për nxjerrjen e këtij informacioni. 

 

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që 

ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare 

dhe parimeve të etikës tregtare. Konkretisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si 

konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e 

përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione 

të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin 

në fuqi. 

 

Përfaqësuesi i Ofertuesit 

Nënshkrimi 

Vula 
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Shtojca 5. 

 [ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti/ Kontraktor] 

 

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE 

  

TABELA E PERMBAJTJES 

 

1.1 Te pergjitheshme  

 

Paragrafet ne kete kapitull jane plotesuese te detajeve te dhena ne Kushtet e Kontrates. 

 

1.2 Zevendesimet 

 

Zevendesimi i materjaleve te specifikuara ne Dokumentin e Kontrates do te behen vetem me 

aprovimin e Mbikqyresit te Punimeve ne se materjali i propozuar per tu zevendesuar eshte i njejte 

ose me i mire se materjalet e specifikuara ; ose ne se materjalet e specifikuara nuk mund te sillen 

ne sheshin e ndertimit ne kohe per te perfunduar  punimet e Kontrates per shkak te kushteve 

jashte kontrollit te Sipermarresit. Qe kjo te merret ne konsiderate, kerkesa per zevendesim do te 

shoqerohet me nje  dokument deshmi te cilesise, ne formen e kuotimit te certifikuar dhe te dates 

se garancise te dorezimit nga furnizuesit e te dy materjaleve, si te materialit te specifikuar ashtu 

edhe te atij qe propozohet te ndryshohet.  

 

1.3 Dokumentat dhe vizatimet 

 

Sipermarresi do te verifikoje te gjitha dimensionet, sasite dhe detajet te treguar ne Vizatimet, 

Grafiket,ose te dhena te tjera dhe Punedhenesi nuk do te mbaje pergjegjesi per ndonje mangesi 

ose mosperputhje te gjetur ne to. Mos zbulimi ose korrigjimi i gabimeve ose mosperputhjeve nuk 

do ta lehtesoje Sipermarresin nga pergjegjesia per pune te pakenaqeshme .Sipermarresi do te 

marre persiper te gjithe pergjegjesine ne berjen e llogaritjeve te madhesive , llojeve dhe sasive te 

materjaleve dhe pajisjeve te perfshira ne punen qe duhet bere sipas Kontrates. Ai nuk do te lejohet 

te kete avantazhe nga ndonje gabim ose mosperputhje, ndersa nje udhezim i plote do te jepet nga 

Punedhenesi ne se gabime te tilla ose mosperputhje do te zbulohen.  

 

1.4 Kostot e Sipermarresit per mobilizim dhe punime te perkoheshme  

 

Do te kihet parasysh qe Sipermarresit nuk do ti behet asnje pagese mbi cmimet njesi te kuotuara 

per kostot e mobilizimit d.m.th. per sigurimin e transportit, drite, energjine, veglat dhe 

pajisjet,ose per furnizimin e godines dhe mirembajtjen e impjanteve te ndertimit, rrugeve te 

hyrjes, te komoditeteve sanitare heqje e mbeturinave, punen, furnizimin me uje, mbrojtjen kundra 

zjarrit, bangot e punes,  rojet, rrjetin  telefonik si dhe struktura te tjera te perkoheshme, pajisje 

dhe materjale, ose per kujdesin mjeksor dhe  mbrojtjen e shendetit, ose per patrullat dhe rojet, 

ose per ndonje sherbim tjeter, lehtesi, gjera, ose materjale te nevojshme ose qe kerkohen per 

zbatimin e punimeve ne perputhje me ate qe eshte parashikuar ne Kontrate.   

 

1.5 Hyrja ne sheshin e ndertimit 

 

Sipermarresi duhet te organizoje punen per ndertimin, mirembajen dhe me pas te spostoje dhe ta 

rivendose cdo rruge hyrje qe do te duhet ne lidhje me zbatimin e punimeve. Çvendosja do te 

perfshije pershtatjen e zones me cdo rruge hyrje dhe se paku me shkalle sigurie, qendrushmerie 

dhe te kullimit te ujrave siperfaqesore te njejte me ate qe ekzistonte perpara se Sipermarresi te 

hynte ne Shesh. 

 



 16 

1. 6 Furnizimi me uje  

 

Uji, qe nevojitet per zbatimin e punimeve, do te merret nga rrjeti kryesor nepermjet nje matesi 

ne piken me te afert te mundeshme. Sipermarresi do te shtrije rrjetin e vet te perkoheshem te 

tubacioneve. Lidhjet me rrjetin kryesor  dhe kostot per kete do te paguhen nga Sipermarresi. Ne 

rastet kur nuk ka mundesi lidhje me rrjetin kryesor, Sipermarresi duhet te beje vete perpjekjet per 

furnizimin me uje higjenikisht te paster dhe te pijshem per punetoret dhe punimet. 

 

1.7 Furnizimi me energji elektrike 

 

Sipermarresi do te beje perpjekjet dhe me shpenzimet e tij per furnizimin me energji elektrike ne 

kantjer, si me kontraktim me KESH – in, kur lidhjet me rrjetin kryesor lokal jane te mundura, 

ose duke parashikuar gjeneratorin e vet per te permbushur kerkesat. 

  

1.8 Fotografite e sheshit te ndertimit 

 

Sipermarresi duhet te beje forografi me ngjyra sips udhezimeve te  Mbikqyresit te Punimeve ne 

vendet e punes per te demostruar kushtet e sheshit perpara fillimit , progresin gjate punes se 

ndertimit dhe mbas perfundimit te punimeve. Nuk do te behen pagesa per fotografimin e kantierit 

te punimeve pasi keto shpenzime jane parashikuar te mbulohen nen koston administartive te 

Sipermarresit.   

 

1.9 Mbrojtja e ambientit  

 

Sipermarresi, me shpenzimet e veta, duhet te ndermarre te gjithe veprimet e  mundshme per te 

siguruar qe ambjenti lokal i sheshit te ruhet dhe qe vijat e ujit, toka dhe ajri (duke perfshire edhe 

zhurmat) te jene te pastra nga ndotja per shkak te punimeve te kryera . Mos plotesimi i kesaj 

klauzole ne baze te evidentimit nga Mbikqyresi i Punimeve, mund te coje ne nderprerjen e 

kontrates. 

 

1.10 Transporti  dhe magazinimi i materialeve  

 

Transporti i cdo materiali nga Sipermarresi do te behet me makina te pershtateshme te cilat kur 

ngarkohen nuk shkaktojne derdhje dhe e gjithe ngarkesa te jete e siguruar. .Ndonje makine qe 

nuk ploteson kete kerkese ose ndonje nga rregullat ose ligjet e qarkullimit do te hiqet nga kantjeri. 

Te gjitha materialet qe sillen nga Sipermarresi, duhet te stivohen ose te magazinohen ne menyre 

te pershtateshme per ti mbrojtur nga rreshqitjet, demtimet, thyerjet, vjedhjet dhe ne dispozicion, 

per tu kontrolluar nga Mbikqyresi i Punimeve ne çdo kohe. 

 

1.11 Kopjimi i vizatimeve (Vizatimet siç eshte zbatuar) 

 

Sipermarresi  duhet te pergatise vizatimet per te gjitha punimet  “sic jane faktikisht zbatuar” ne 

terren. Vizatimet do te behen ne nje standart te ngjashem me ate te vizatimeve te Kontrates. 

Gjate zbatimit te punimeve ne kantier, Sipermarresi do te ruaje te gjithe informacionin e 

nevojshem per pergatitjen e “Vizatimeve sic eshte zbatuar”. Do te shenoje ne menyre te qarte 

vizatimet dhe te gjitha dokumentat e tjera te cilat mbulojne punen e vazhdueshme te perfunduar, 

material i cili do te jete i disponueshem ne cdo kohe gjate zbatimit per Menaxherin e Projektit. 

Keto vizatime do te azhornohen ne menyre te vazhdueshme dhe do t’i dorezohen Mbikqyresit te 

Punimeve çdo muaj per aprovim, pasi Punimet te kene perfunduar, sebashku me kopjen 

perfundimtare. Materiali mujor do te dorezohet ne kopje leter.   

Vizatimet e riprodhuara do te perfshijne pozicionin dhe shtrirjen e te gjithe konstruksioneve 

mbajtese te lena gjate germimeve dhe vendosjen ekzakte te te gjitha sherbimeve qe jane ndeshur 

gjate ndertimit. Sipermarresi gjithashtu duhet te pergatise seksionet e profilit gjatesor te rishikuar, 

pajisur me shenimet qe tregojne shtresat e tokes qe hasen gjate te gjitha punimeve te germimit.   
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Si perfundim, kopjet e riprodhuara te Vizatimeve “ sic eshte zbatuar” do t’i dorezohen 

Mbikqyresit te Punimeve per aprovim. Vizatimet “sic eshte zbatuar”  ,te aprovuara, do te behen 

prone e Punedhenesit. 

Nuk do te behen pagesa per berjen e Vizatimeve “sic eshte zbatuar” dhe Manualeve, pasi kosto 

e tyre eshte parashikuar te mbulohet nga shpenzimet administrative te Sipermarresit.   

 

1.12 Pastrimi  perfundimtar i zones 

 

Ne perfundim te punes, sa here qe eshte e aplikueshme Sipermarresi, me shpenzimet e tij,  duhet 

te pastroje dhe te heqe nga sheshi te gjitha impiantet ndertimore, materialet qe kane tepruar, 

mbeturinat, skelerite dhe ndertimet e perkoheshme te cdo lloji dhe te lere sheshin e tere dhe veprat 

te pastra dhe ne kondita te pranueshme. Pagesa perfundimtare e Kontrates do te mbahet deri sa 

kjo te realizohet dhe pasi te jepet miratimi nga Mbikqyresi i Punimeve. 

 

2.1 PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI 
 

Mbrojtja e godinave, rrethimeve dhe strukturave.Gjatë kryerjes të punimeve prishëse, 

kontraktuesi duhet të marrë masa që të mbrojë godinat, gardhet, muret rrethues dhe strukturat që 

gjenden në afërsi të objektit, ku po kryhen këto punime prishëse. 

Për këtë, duhen evituar mbingarkesat nga të gjitha anët e strukturave nga grumbuj dhe materiale. 

Kur grumbujt dhe materialet duhen zbritur poshtë, duhet pasur kujdes që të parandalohet 

shpërndarja ose rënia e materialeve, ose të projektohet në mënyrë të tillë, që mos të përbëjë rrezik 

për njerëzit, strukturat rrethuese dhe pronat publike të çdo lloji. 

Kur përdoren mekanizmat për prishje si: vinç, ekskavatorë hidraulik dhe thyes shkëmbinjsh të 

bëhet kujdes, që pjesë të tyre të mos kenë kontakt me kabllo telefonik ose elektrik. Kontraktori 

duhet të informojë në fillim të punës autoritetet përkatëse, në mënyrë që, ato të marrin masa për 

lëvizjen e kabllove. 

 

Materialet që janë të ripërdorshme do të mbeten në pronësi të investitorit dhe do të ruhen në 

vende të veçanta nga kontraktori, derisa të lëvizen prej tij deri në përfundim të kontratës. 

Mbrojtja e vendit tëpastruar 

Kontraktori duhet të ngrejë rrjete të përshtatshme, barriera mbrojtëse, në mënyrë që, të 

parandalojë aksidentime të personave ose dëmtime të godinave rrethuese nga materialët që bien, 

si dhe të mbajë nën kontroll territorin, ku do të kryhen punimet. 

 

2.    PUNIME PRISHJEJE 

2.1 Skeleritë 

 

Çdo skeleri e kërkuar duhet skicuar në përshtatje me KTZ dhe STASH. Një skelator kompetent 

dhe me eksperiencë, duhet të marrë përsipër ngritjen e skelerive që duhet të çdo tipi. Kontraktori 

duhet të sigurojë, që të gjitha rregullimet e nevojshme, që i janë kërkuar skelatorit të sigurojnë 

stabilitetin gjatë kryerjes së punës. Kujdes duhet treguar që ngarkesa e copërave të mbledhura 

mbi një skeleri, të mos kalojë ngarkesën për të cilën ato janë projektuar. Duhen marrë të gjitha 

masat e nevojshme që të parandalohet rënia e materialeve nga platforma e skelës. Skeleritë duhen 

të jenë gjatë kohës së përdorimit të përshtatshme për qëllimin për të cilin do përdoren dhe duhet 

të jenë konform të gjitha kushteve teknike. 

 

Në rastet e kryerjes së punimeve në anë të rrugës ku ka kalim si të kalimtarëve, ashtu edhe të 

makinave, duhet të merren masa që të bëhet një rrethim I objektit, si dhe veshja e të gjithë 

skelerisë me rrjete mbrojtëse për të eleminuar rënien e materialeve dhe duke përfshirë shenjat 

sinjalizuese sipas kushteve të sigurimit teknik. 

Skeleri çeliku të tipit këmbalëc, konform KTZ dhe STASH, duke përfshirë ndihmën për 

transport, mirëmbajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Në një lartësi mbi 12 m, elementët 

horizontalë duhet të kenë parmakë vertikalë, më lartësi min.15 cm si dhe mbrojtjen me rrjetë. 
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Skeleri çeliku në kornizë dhe e lidhur , konform KTZ dhe STASH, duke përfshirë ndihmën për 

transport, mirëmbajtje, montim, ankorim, çmontime etj. Në një lartësi mbi 12 m, elementët 

horizontalë duhet të kenë parmakë vertikalë, me lartësi min.15 cm si dhe mbrojtjen me rrjetë. 

 

2.2 Metoda e prishjes 
 

Puna për prishje do të fillojë vetëm pasi të jenë stakuar energjia elektrike dhe rrjete të tjera të 

instalimeve ekzistuese të objektit. 

Metodat e prishjes së pjesshme, duhet të jenë të tilla që pjesa e strukturës që ka mbetur të sigurojë 

qëndrueshmërinë e ndërtesës dhe të pjesëve që mbeten. 

Kur prishja e ndërtesës ose e elementeve të saj nuk mund të bëhet pa probleme e ndarë nga pjesa 

e strukturës do të përdoret një metodë pune e përshtatshme. Elementë çeliku dhe struktura betoni 

të forcuara do të ulen në tokë ose do të prihen për së gjati sipas gjerësisë dhe përmasave ne 

menyre qe te mos bien. Elementët e drurit mund të hidhen nga lart, vetëm kur ato nuk paraqesin 

rrezik për pjesën tjetër të stukturës. Kur prishen elementët, duhen marrë masa për të mos rrezikuar 

elementët e tjerë konstruktive mbajtës, si dhe mos dëmtohen elementët e tjerë. 

Në përgjithësi, puna e shkatërrimit duhet të fillojë duke hequr sa më shumë ngarkesa të 

panevojshme, pa ndërhyrë në elementët bazë struktural. Punë të kujdesshme do të bëhen për të 

hequr ngarkesat kryesore nën kushtet më të vështira. Seksionet të tjera që do të prishen do të 

transportohen nga ashensorë, pastaj do të ndahen dhe do të ulen në tokë nën kontroll. 

 

2.3 Prishja e mureve të tullës 

 

Prishje e muraturës me tulla të plota ose me vrima, e çfarëdo lloji dhe dimensioni, edhe e suvatuar 

ose e veshur me majolikë, që realizohet me çfarëdolloj mjeti dhe e çfarëdo lartësie ose thellësie, 

përfshirë skelën e shërbimit ose skelerinë, armaturat e mundshme për të mbështetur ose mbrojtur 

strukturat ose ndërtesat përreth, riparimi për dëmet e shkaktuara  ndaj të tretëve për ndërprerjet 

dhe restaurimin normal të tubacioneve publike dhe private (kanalet e ujrave të zeza, ujin, dritat 

etj..), si dhe vënien mënjanë dhe pastrimin e gurëve për përdorim, duke bërë sistemimin brenda 

ambientit të kantierit. Gjithashtu, edhe çdo detyrim tjetër që siguron plotësisht prishjen. 

 

2.4 Prishja e veshjeve me pllaka të mureve 

 

Prishje e veshjeve të çfarëdo lloji dhe prishje e llaçit që ndodhet poshtë, pastrim, larje, duke 

përfshirë largimin e materialeve jashtë ambientit të kantierit, si dhe çdo detyrim tjetër. 

 

2.5 Heqja e dyerve dhe dritareve 

 

Heqje dyersh dhe dritaresh, që realizohet para prishjes së murit, duke përfshirë kasën, telajot, etj 

Sistemimin e materialit që ekziston brenda ambientit të kantiërit. dhe grumbullimin në një vend 

të caktuar në kantier për ripërdorim. 

 

3 PUNIME BETONI ARMIMI DHE HEKURI 

 

3.3.1 Kërkesa të përgjithshme për betonet 
 

Betoni është një përzierje e çimentos, inerte të fraksionuara të rërës, inerte të fraksionuara të 

zhavorit dhe ujit dhe solucioneve të ndryshme për fortësinë, përshkueshmërinë e ujit dhe për të 

bërë të mundur që të punohet edhe në temperatura të ulëta sipas kërkesave dhe nevojave teknike 

të projektit. 

 

3.3.2 Materialet 
 

Përbërësit e betonit duhet të përmbajnë rërë të larë ose granil, ose përzierje të të dyjave si  dhe 

gurë të thyer. Të gjithë agregatët duhet të jenë pastruar nga mbeturinat organike si dhe nga dheu. 
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Pjesa kryesore e agregateve duhet të jetë me formë këndore dhe jo të rrumbullakët. Përbërësit e 

betonit duhet të kenë çertifikatën që vërteton vendin ku janë marrë ato. 

 

 Çimento 

Kontraktuesi është i detyruar që për çdo ngarkesë çimentoje të prurë në objekt, të paraqesë faturën 

e blerjes e cila të përmbajë: sasinë, emrin e prodhuesit si dhe çertifikatën e prodhuesit dhe shërben 

për të treguar që çimentoja e secilës ngarkesë është e kontrolluar dhe me analiza sipas standarteve 

 

 Uji për beton 
 

Uji që do të përdoret në prodhimin e betonit duhet të jetë I pastër nga substancat që dëmtojnë atë 

si: acidet, alkalidet, argila, vajra si dhe substanca të tjera organike. Në përgjithësi, uji i 

tubacioneve të furnizimit të popullsisë (uji i pijshëm) rekomandohet për përdorim në prodhimin 

e betonit. 

 

3.3.3 Prodhimi i betonit 
 

Betoni duhet të përgatitet për markën e përcaktuar nga projektuesi dhe receptura e përzierjes së 

materialeve sipas saj në mbështetje të rregullave që jepen në KTZ 37 – 75 “ Projektim i 

betoneve”. 

Gjatë përgatitjes së betonit të zbatohen rregullat që jepen në kapitullin 6 “Pergatitja e betonit” të 

KTZ 10/1-78, paragrafët 6.2, 6.3 dhe 6.4 

 

3.3.4 Hedhja e betonit 

 

Hedhja e betonit të prodhuar në vend bëhet sipas mundësive dhe kushteve ku ai do të hidhet. Në 

përgjithësi për këtë qëllim përdoren vinçat fiks që janë ngritur në objekt si dhe autohedhëse. E 

rëndësishme në proçesin e hedhjes së betonit në vepër është koha nga prodhimi në hedhje, e cila 

duhet të jetë sa më e shkurtër. 

Gjithashtu, një rëndësi të veçantë në hedhjen e betonit ka edhe vibrimi sa më mirë gjatë këtij 

proçesi 

 

3.3.5 Realizimi i bashkimeve 
 

Betonimet duhet të kryhen pa ndërprerje n.q.s. kjo gjë është e mundur. Në rastet kur kjo nuk është 

e domosdoshme ose e detyruar, atëherë duhet të merren të gjitha masat për të realizuar bashkimin 

e dy betonimeve të kryera në kohë të ndryshme. 

Ndërprerja e punimeve të betonimit të vendoset sipas mundësive duke realizuar 

o Llamarinë me gjerësi 10 cm dhe trashësi 4 mm, nga të cilat 5 cm futen në betonin e freskët 

dhe betonohen, ndërsa 5 cm e tjera shërbejnë për betonimin e mëvonshëm. 

o Shirit fuge, i cili duhet të vendoset sipas specifikimeve të prodhuesit. 

Tuba dhe dalje 

Tubat si dhe kanalet e ndryshme që e furnizojnë një ndërtesë (uji, ujërat e zeza, rrjeti elektrik, 

etj) duhet sipas mundësisë të mos futen në beton, që mos pengojnë në homogenitetin e pjesëve 

të betonit të cilat janë projektuar si pjesë bajtëse, elemente betoni. Në rastet, kur ky kusht nuk 

mund të plotësohet, atëherë duhet konsultuar inxhinieri konstruktor. 

Për raste kur duhet kaluar nëpër mure ose nëpër pjesë të tjera mbajtëse si psh soletat, atëherë 

duhet që gjatë fazës së projektimit të merren parasysh këto dalje dhe të planifikohen/llogariten 

nga inxhinieri konstruktor si dhe të bëhet izolimi i tyre. Po ashtu duhet që gjatë hedhjes së betonit 

të përgatiten këto dalje, nëpër të cilat më vonë do të kalojnë tubat si dhe kanalet e tjerafurnizuese. 

 

3.3.6     Hekuri i armimit 

 

Shufrat e armimit duhet te kthehen sipas masave dhe dimensioneve te vizatimeve, dhe ne 

perputhje te plote me rregulloren e, rishikuar se fundi te ASTM, shenimi A-615 me titullin 
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“Specifikimet per shufrat e hekurit per betonarme”. Ato duhet te perkulen ne perputhje me 

vizatimet e ASTM A-305, Celik 3 me sigma te rrjedhshmerise 4500 kg/cm2 . 

 

Hekuri i armimit duhet te jete pa njolla, ndryshk, mbeturina te mullijve, bojera, vajra, graso, 

dherave ngjitese ose ndonje material tjeter qe mund te demtoje lidhjen midis betonit dhe armimit 

ose qe mund te shkaktoje korrozion te armimit ose shperberje te betonit. Çimento per suva nuk 

duhet te lejohet. As madhesia dhe as gjatesia e shufrave nuk duhet te jene me pak se madhesia 

ose gjatesia e treguar ne vizatime. 

 

Shufrat duhet te perkulen gjithmone ne te ftohte. Shufrat e perkulura jo sic duhet do te perdoren 

vetem ne se mjetet e perdorura per drejtimin dhe riperkuljen te jene te tilla qe te mos demtoje 

materialin. Asnje armim nuk do te perkulet ne pozita pune pa aprovimin e Mbikqyresit te 

Punimeve, ne se eshte ngulur ne betonin e forcuar. Rrezja e brendeshme e perkuljeve nuk duhet 

te jete me e vogel se dyfishi i diametrit te shufrave per hekur te bute dhe trefishi i diametrit te 

shufres per hekur shume elastik.  

 

Armimi duhet te behet me shume kujdes dhe te mbahet nga paisjet e miratuara ne pozicionin e 

paraqitura ne skica. Shufrat qe jane parashikuar te jene ne kontakt duhet te lidhen se bashku me 

siguri te larte ne te gjitha pikat e kryqezimit me tel te kalitur hekuri te bute me diameter.No.16. 

Kordonat lidhes dhe te tjeret si keto duhet te lidhen fort me shufrat me te cilat jane parashikuar 

te jene ne kontakt dhe pervec kesaj duhet te lidhen ne menyre te sigurte me tel. Menjehere para 

betonimit, armimi duhet te kontrollohet per saktesi vendosjeje dhe pastertie dhe do te korigjohet 

ne se eshte e nevojshme.  

Spesoret duhet te jene prej llaci me cimento dhe rere 1:2 ose materiale te tjera te miratuara nga 

Mbikqyresi i Punimeve.    

Sipermarresi duhet te pershtase masa efektive per te siguruar qe perforcimi te qendroje i palevizur 

gjate forcimit te mases se hedhur dhe vendosjes se betonit.  

Ne soletat e dhena me dy ose me shume shtresa perforcimi, shtresat paralele te hekurit duhet te 

mbeshteten ne pozicion me ndihmen e mbajteseve prej hekuri. Spesoret vendosen ne cdo 

mbajtese per te mbeshtetur shtresat e armimit nga forcimi ose armatura.  

Perveç se kur tregohet ndryshe ne skica, gjatesia e nyjeve bashkuese duhet te jete jo me pak se 

40 here e diametrit te shufres me diameter me te madh.  

Armimet e ndertuara kur shtrohen perbri seksioneve te tjera te armimit ose kur xhuntohen, duhet 

te kene nje minimum xhuntimi prej 500mm per shufrat kryesore dhe 250 mm per shufrat e 

terthorta. Perdorimi i mbeturinave te prera nuk do te lejohet. 

 

 

4.   Punimet e rifinitures 

 

Persa i perket punimeve të rifiniturës,ndërhyrjet do te behen sipas projektit dhe specifikimeve te 

meposhtme, nese per ndonje arsye vihet re se volumi i dhene ne projekt eshte i ndryshem nga ai 

i cili rezulton ne terren atehere duhet te lajmerohet supervizori dhe se bashku me sipermarresuin 

te behet procesverbali perkates per volumet e ndryshuara. Më konkretisht specifikimet jane si me 

poshte : 

 

4.1 Punime suvatimi 

 

Riparim për suvatimete dëmtuara të mureve dhe tavaneve per Klinikën 2 dhe 3 të katit pare. 

Prishja e te gjithe suvatimeve qe kane shfaqur problem dhe plasaritje, per te gjithe suvatimet do 

te behen sondazhe dhe ne vendet ku do te evidentohen problematika , suvatimi do te prishet dhe 

do realizohet i ri, si per muret ashtu dhe per tavanet. 

 

 Suvatimi i brendshëm në rikonstruksione 
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Sistemim i sipërfaqeve ku është e nevojshme për suvatime për nivelimet e parregullsive, me anë 

të mbushjes me llaç bastard me më shumë shtresa dhe copa tullash n.q.s është e nevojshme, edhe 

për zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht stukimin. 

Përpara se të hidhet sprucimi duhet që sipërfaqja që do të suvatohet të lagetmirë me ujë. Sprucim 

i mureve dhe tavaneve për muraturë të pastruar me llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e 

ngjitjes së suvasë dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe 

çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht sprucimin. 

Suvatim me drejtues i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me përmbajtje 

për m²: rërë e larë 0,005 m³; llaç gëlqereje m- 1 : 2, 0.03 

m³; çimento 400, 6.6 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të drejtuesve në mure (shirtit me llaç 

me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m ), dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat e 

shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin. 

 

 Suvatim i jashtëm në rikonstruksione 

Stukim dhe sistemim i sipërfaqeve ku është e nevojshme, për suvatime për nivelimet e 

parregullsive, me anë të mbushjes me llaç bastard me më shumë 

shtresa dhe copa tullash n.q.s është e nevojshme, edhe për zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjetër 

për ta përfunduar plotësisht stukimin. 

Përpara se të hidhet sprucimi duhet që sipërfaqja që do të suvatohet të laget mirë me ujë. Sprucim 

i mureve dhe tavaneve për muraturë të pastruar me llaç çimentoje të lëngët për përmirësimin e 

ngjitjes së suvasë dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë skelat e shërbimit dhe 

çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht sprucimin. 

Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me dozim për m²: rërë e 

larë 0,005 m³; llaç bastard 0.03 m³; çimento 400, 7.7 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të 

drejtuesve në mure (shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m ), dhe e lëmuar me 

mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar 

plotësisht suvatimin. 

 

 Tavan i suvatuar dhe i lyer me bojë  

 

Te përgjithshme: 

Te gjitha sipërfaqet që do të suvatohen do të lagen më parë me ujë. Aty ku është e nevojshme ujit 

do ti shtohen materiale te tjera, në menyrë që të garantohet realizimi i suvatimit më së miri. Në 

çdo rast kontraktori është përgjegjës i vetëm për realizimin përfundimtar të punimevë të 

suvatimit. 

Materialet e përdorura: 

Llaç bastard marka-25 sipas pikës 5.1.1 Llaç bastard marka 1:2 sipas pikës 5.1.1. Bojë hidromat 

ose gëlqere. 

Përshkrimi i punës: 

Sprucim i tavaneve, me llaç çimentoje të lëngët për përmiresimin e ngjitjes së suvasë dhe 

riforcimin e sipërfaqes të muraturës duke përfshirë skelat e shërbimit dhe çdo detyrim  tjetër për 

të bërë plotësisht sprucimin. 

Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaç bastard marka-25 me dozim per m2, 

rërë e larë 0,005m3, llaç bastard (marka 1:2) 0,03m3, çimento (marka 400), 6,6 kg,  uje I aplikuar 

në bazë të udhëzimevë të përgatitura në mure e tavane dhe e lëmuar me mistri e berdaf, duke 

perfshirë skelat e shërbimit, si dhe çdo detyrim tjetër për të bëre plotesisht suvatimin me cilësi të 

mirë. 

Lyerje dhe lemim i sipërfaqës së suvatuar të tavanit, bëhet mbas tharjes së llaçit, për tu lyer me 

vonë. 

Lyerje e sipërfaqes me hidromat, minimumi me dy shtresa. Ngjyra duhet të jetë e bardhë dhe 

duhet aprovuar nga Supervizori. 

 

4.2 Punime Lyerje 

Do të lyhen muret dhe tavanet per të gjithë ambientet e objektit. 
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Lyerje me bojë plastike në rikonstruksion 

Lyerje me bojë plastike e sipërfaqeve të brendshme 

Proçesi i lyerjes me bojë plastike i sipërfaqeve të mureve të brendshme kalonnëpër tre faza si më 

poshtë: 

 Përgatitja e sipërfaqes që do të lyhet. Para lyerjes duhet të bëhet pastrimi i sipërfaqes, 

mbushja e gropave të vogla apo dëmtimeve të sipërfaqes së murit me ane të stukimit me material 

sintetik dhe bërja gati për paralyerje. Në rastet e sipërfaqeve të patinuara bëhet një pastrim i 

kujdesshëm i sipërfaqes. Para fillimit të proçesit të lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve 

që nuk do të lyhen. (dyer, dritare, etj) me anë të vendosjes së letrave mbrojtëse. 

 Paralyerja e sipërfaqes së brendshme të pastruar. 

Në fillim të proçesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mire me vinovil të 

holluar (Astar plastik). Për paralyerjen bëhet përzierja e 1 kg vinovil me 2.5-3 litra ujë.Me 

përzierjen e përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë. 

Norma e përdorimit është 1 litër përzierje vinovil me ujë duhet të përdoret për 20m2 sipërfaqe. 

 

 Lyerja me bojë plastike e sipërfaqeve të brendshme. 

Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës plastike e cila është e paketuar në kuti 5 

litërshe.Lëngu i bojës hollohet me ujë në masën 20-30 %.Kësaj përzierje I hidhet pigmenti derisa 

të merret ngjyra e dëshiruar dhe e aprovuar nga Supervizioni I punimeve dhe pastaj bëhet lyerja 

e sipërfaqes. Lyerja bëhet me dy duar. 

Norma e përdorimit është 1 litër bojë plastike e holluar duhet të përdoret për 4-5 m2 sipërfaqe.Kjo 

normë varet ashpërsia e sipërfaqes së lyer. 

 

 Lyerje me bojë akrelik i sipërfaqeve të jashtme 

Para lyerjes duhet të bëhet mbrojtja e sipërfaqeve që nuk do të lyhen. (dyer, dritare etj) me anë 

të vendosjes së letrave mbrojtëse. 

Në fillim të proçesit të lyerjes bëhet paralyerja e sipërfaqeve të pastruara mire me vinovil të 

holluar (Astar plastik). Në fillim bëhet përgatitja e astarit duke bërë përzierjen e 1 kg vinovil të 

holluar me 3 litër ujë. Me përzierjen e përgatitur bëhet paralyerja e sipërfaqes vetëm me një dorë. 

Norma e përdorimit është 1 litër vinovil i holluar që duhet të përdoret për 20m2 sipërfaqe.Më pas 

vazhdohet me lyerjen me bojë akrelik.Kjo bojë ndryshon nga boja plastike sepse ka në përbërjen 

e saj vajra të ndryshme, të cilat e bëjnë bojën rezistente ndaj rrezeve të diellit, ndaj lagështirës së 

shirave, etj. 

Në fillim bëhet përgatitja e përzierjes së bojës akrelik me ujë.Lëngu I bojës hollohet me ujë në 

masën 20-30 %. Kësaj përzierje I hidhet pigmenti deri sa të merret ngjyra e dëshiruar. Pastaj, 

bëhet lyerja e sipërfaqes. Lyerja bëhet me dyduar. Norma e përdorimit është 1 litër bojë akrelik 

I holluar në 4-5 m2 sipërfaqe ( në varësi te ashpërsisë së sipërfaqes së lyer). 

Personeli, që do të kryejë lyerjen duhet të jetë me eksperiencë në këtë fushë dhe duhet të zbatojë 

të gjitha kushtet teknike të lyerjes të KTZ dhe STASH. 

 

 Lyerje e mureve me pllaka gipsi 

Përpara kryerjes së proçesit të lyerjes së mureve me pllaka gipsi, duhet që të kenë përfunduar të 

gjitha finiturat e tyre (mbushja e fugave, e vendeve ku janë futur vidat, qoshet etj). 

 

 Lyerje e sipërfaqeve metalike 

Stukim dhe zmerilim të elementeve prej hekuri duke përdorur stuko të përshtatshme për 

përgatitjen e sipërfaqeve për lyerjen me bojë vaji.Lyerje e elementeve prej hekuri, me bojë të 

përgatitur fillimisht me një dorë minio plumbi ose antiruxho ose në formën e vajit sintetik, me 

dozim per m², 0.080 kg. 

Lyerje me bojë vaji sintetik për sipërfaqe metalike, me dozim per m²: bojë vaji 0.2 kg dhe me 

shumë duar për të patur një mbulim të plotë dhe perfekt të sipërfaqeve si dhe çdo gjë të nevojshme 

për mbarimin e plotë të lyerjes me bojë vaji në mënyrë perfekte. 
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4.3  Punime shtresash.  

 

Do të riparohen vetem pllakat e ambienteve dhe banjave në zonat e dëmtuara. Pllakat e 

dyshemese dhe te veshjeve ne tualete ose ne lavamane te dhomave qe kane shfaqur problematika 

do te ndrohet pjeserisht  . Këtu përfshihen edhe veshjet me pllaka gres-porcelani. 

 

a. Riparimi i dyshemeve me pllaka 

Riparimi për pllakat e dëmtuara ose për ato pllaka që mungojnë, të bëhet në këtë mënyrë: 

Pllakat e dëmtuara duhen hequr megjithë llaçin në një trashësi të paktën 2 cm. Pastaj duhet, që 

vendi të pastrohet dhe të lahet me ujë me presion.Pllakat e reja të jenë me të njëjtën ngjyrë dhe 

me dimensione të njëjta si pllakat e vjetra dhe të vendosen në llaçin e shtruar. Llaçi për riparim 

duhet të përgatitet mepërmbajtje: për 1,02 m² pllaka nevojiten 0,02 m³ llaç të tipit m-15 me 4 kg 

çemento (marka 400). Pastaj, duhet që fugat të mbushen me masën përkatëse (bojak), të 

pastrohen dhe të kryhen të gjitha punët e tjera. 

 

b. Hidroizilimi i dyshemeve në ndërkate 

Hidroizilimi i dyshemeve në ndërkate bëhet me shtresë hidro izoluese, mbi sipërfaqe të tharë dhe 

të niveluar mirë, duke përfshirë pjesën vertikale, trajtuar me një dorë praimeri, e përbërë nga dy 

membrana guaine të formuar nga nje shtresë fibre prej leshi xhami e bitumi, me trashësi 3 mm 

secila, të vendosura në vepër me flakë, të kryqëzuara mbi sipërfaqe të ashpër, të pjerrët ose 

vertikale, duke realizuar mbivendosjen e shtresave (minimumi prej 12 cm) si dhe të ngrihet në 

drejtimin vertikal në muret anësorë me min. 10 cm. 

 

c. Shkallë betoni veshur me mermer 

Për veshjen e shkallëve të betonit me mermer duhet të parashikohen këto 

punë: Në fillim duhet që shkallët e betonit të pastrohen mirë si dhe të rrafshohet vendi. Pastaj 

duhet që shkalla prej betoni të lyhet me qumësht çimentoje, I cili e lehtëson ngjitjen e pllakave 

të mermerit.Ngjitja e pllakave të mermerit bëhet ose duke përdorur llaç ose në rast se shkallët e 

betonit janë të rrafshta, atëherë mundet që këto të ngjiten edhe me kollë. 

 

4.4 Dyert dhe dritaret. 

 

Riparim I dyerve ekzistuese të pavionit 3. Te gjitha dyert ne objekt do te riparohen dhe lyhen. 

Me perjashtim te dyerve te cilat kane deme te medha te cilat jane parashikuar te behen te reja. 

Do të shtohen disa dyer per te bërë ndarjen e pavioneve ekzistuese.  Riparim vetëm I dritareve 

me probleme të dorezave, menteshave ose xhamave. 

Dyert janë një pjesë e rëndësishme e ndërtesave.Ato duhet të sigurojnë hyrjen në pjesët e 

brendshme të tyre. Në varësi të funskionit që kanë, dyert mund të jenë të brendshme ose të 

jashtme.Madhësite (kupto dimensionet) e tyre janë të ndryshme në varësi të kompozimit 

arkitektonik, kërkesave të projektit dhe të Investitorit. Dyert mund të jenë të prodhuara me dru, 

MDF, metalike, duralumini, plastike etj. 

Pjesët kryesore të dyerve janë: 

a. Kasa e derës e fiksuar në mur dhe e kapur nga ganxhat, vidat prej hekuri përpara suvatimit 

(materialet e dritares mund të jenë metalike, duralumini ose prej druri të fortë të stazhionuar); 

b. Korniza e derës e cila lidhet me kasën me anë të vidave përkatese pas suvatimit dhe 

bojatisjes; 

c. Kanati i derës i cili mund të jetë prej druri, metalike, alumin ose PVC te përforcuara sipas 

materialit përkates, si dhe aksesoret e derës, ku futen menteshat, dorezat, çelezat, vidat 

shtrënguese, etj. 

Aksesoret jane perseri nje pjese e rendesishme e deres. Ato jane: 

a. Bravat 

Furnizimi dhe fiksimi i bravave të çelikut tip sekret, sipas përshkrimeve në Vizatimet Teknike. 

Pjesët kryesore përbërëse të tyre janë: 
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 Mbulesa mbrojtëse 

 Fisheku i kyçjes dhe vidat e tij 

 Shasia prej çeliku 

 Çelësat 

 Dorezat. 

 

Bravat mund të jenë: 

 Brava tip Tubolare, 

 Brava me levë tip tubolare, 

 Brava Tip Cilindrike 

 Brava me leve tip Cilindrike. 

 

b. Menteshat 

Furnizimi dhe fiksimi i menteshave të bëra me material çeliku inoks ose tëveshur me shtresë 

bronxi, sipas përshkrimeve të dhëna në Vizatimet Teknike, do të bëhet sipas standartit dhe 

cilësisë. Materiali i çelikut duhet të sigurojë qëndrueshmërinë e lartë të menteshave, mos 

thyeshmërinë e tyre ndaj goditjeve mekanike, elasticitetin e duhur të menteshave, jetëgjatësinë 

prej 180 000 cikle jete gjatë punës, etj. 

Menteshat duhet të jenë të përbëra prej: 

 Kunji prej çeliku të veshur me shtresë bronxi, me fileto, tipmashkull; 

 Kunji prej çeliku të veshur me shtresë bronxi, tip femër; 

 Katër vidat e çelikut që përdoren për mberthimin e tyre në objekt. 

Forma dhe përmasat e pjesëve përbërëse jepen në Vizatimet teknike.Të dy kunjat e mësipërm 

duhet të levizin lirshëm tek njëri tjetri duke bërë të mundur një lëvizje sa më të lehtë të kornizës 

së derës ose të dritares kundrejt kasës së tyre. Gjatë montimit si dhe gjatë shfrytëzimit këto kunja 

mund të lyhen me vaj për të eliminuar zhurmat që mund të bëhen gjatë punës së tyre. 

Menteshat që përdoren për dyert përbëhen prej dy kunjave të mësipërm dhe 4 vidave metalike 

për mbërthimin e tyre. Kunjat me fileto tip mashkull duhet të jenë me diametër d=14-16 mm. 

Gjatësia e kunjit tip mashkull është L1 = 60 mm kurse gjatësia e filetos së tij duhet të jetë të 

paktën L2 = 40 mm. Kykunj filetohet në kornizën e derës sipas përshkrimit të dhënë në Vizatimet 

Teknike. Koka e kunjit duhet të jetë në formën e kokës të gurit të shahut.Kunji metalik tip femër 

mbërthehet me anë të katër vidave metalike në pjesën tjetër të derës. Menteshat e poshtme që 

vendosen në derë duhet të jetë jo më shume se 25 cm mbi pjesën e poshtme të kornizës së derës. 

Menteshat që përdoren për dritaret përbëhen prej dy kunjave të mësipërm dhe 4 vidave metalike 

për mbërthimin e tyre. Kunjat me fileto tip mashkull duhet të jenë me diametër d=12-13 mm. 

Gjatësia e kunjit tip mashkull duhet të jetë L1 = 50 mm kurse gjatësia e filetos së tij duhet të jetë 

të pakten L2 = 30 mm. Koka e kunjit duhet të jetë në forme të rrumbullaket. Ky kunj filetohet në 

kornizën e dritares sipas përshkrimit të dhënë në Vizatimet Teknike. Kunji metalik tip femër 

mbërthehet më anë të katër vidave metalike në pjesën tjetër të dritares. Menteshat e poshtme që 

vendoset në dritare duhet të jetë jo me shumë se 15 cm mbi pjesën e poshtme të kornizës së 

dritares. 

Gjatë montimit të dyerve duhet të vendosen të paktën 3 mentesha në tre pika ankorimi në largësi 

minimale prej njëra tjetrës Lmin = 50 cm dhe për dritaret 2 mentesha në largësi minimale prej 

njëra tjetres me L'min = 30 cm. Lloji i menteshave që do të vendosen janë të përcaktuara në 

projekt. Ato janë në varësi të llojit dhe madhësise së dyerve dhe dritareve.Të gjitha punët e 

lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre në objekt duhet të bëhen sipas kërkesave teknike të 

supervizorit dhe të projektit.Një model I menteshës, së bashku me çertifikatën e cilësisë dhe të 

origjinës së mallit, duhet ti jepet për shqyrtim supervizorit për aprovim para se të vendoset në 

objekt. 

 

c. Dorezat 
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Dorezat e dyereve / dritareve duhet të jenë të njejta në të gjitha ambientet. Në mënyrë që të 

plotësohet ky kusht duhet që këto doreza të jenëtë tilla, që mund të përdoren si në ambientet e 

thata ashtu edhe në ato me lagështirë. 

 

Kriteret që duhet të plotësojnë: 

Dorezat e dyereve dhe të dritareve duhet të jenë: 

 Të kenë shkallë të lartë sigurie në përdorim (jetëgjatësi gjatë përdorimit të shpeshtë); 

 Të garantojnë rezietencë momentale ndaj ngarkesave (të sigurojë qëndrueshmëri në rastet 

e keqpërdorimit: varjet, goditjet, përplasjet etj); 

 Të mos shkaktojnë dëmtime fizike gjatë përdorimit. 

 

d. Montimi 

Përpara se të bëhet montimi i dorezave ato duhet ti tregohen supervizorit dhe vetëm pas miratimit 

të tij të bëhet montimi.Montimi i dorezave duhet të bëhet i tillë që të plotesojë kriteret e 

lartpërmendura.Në momtimin e dorezës duhet të zbatohen me korrektësi të plotë udhezimet e 

dhëna nga ana e prodhuesit të saj. 

 

 5. Mure të thatë (karton gipsi) 

 

Përdorimi i kartongipsit për ndërtimin e mureve kufizohet vetëm ne mure ndarëse brenda 

ndërtesës dhe jo si mure mbajtës. 

Ai mund të përdoret për dy raste: 

o Për ndarjen e hapësirës 

o Për restaurimin e mureve të dëmtuar 

Përdorimi i kartongipsit lejohet kryesisht në ambiente të thata, por rrallë edhe në ambiente me 

lagështirë. Në rast të përdorimit në ambiente me lagështirë, pllakat e gipskartonit duhet të kenë 

shenjë të veçantë nga prodhuesi, me të cilën lejohet përdorimi i tyre në ambiente të tilla. 

Metodat e montimit të mureve prej gipskartoni duhet të merren nga prodhuesi. Edhe pse montimi 

i tyre nuk ndryshon shumë nga njëri - tjetri prodhues i sistemeve të gipskartonit, duhet të zbatohen 

regullat e montimit, të cilat i jep dhe për të cilat garanton prodhuesi. 

Sistemi i mureve prej gipskartoni përbëhet nga këto komponente: 

 

 Pllakë prej gipskartoni: 

Pllakat në përgjithësi kanë këto dimensione: 62.5 cm x 250 cm dhe 125 cm x 250 cm, kurse 

trashësia është 12,5 mm ose 15 mm. Për të arritur mure më të mirë për hermetezimin e zhurmave 

ose kundër zjarrit, munden nga secila anë e murit të vendosen nga dy pllaka njëra sipër tjetrës 

dhe hapësira ndërmjet dy faqeve të mbushet me material termoizolues dhe bllokues zhurmash. 

Pllakat duhet të jenë të shenjuara për ambiente të thata apo me lagështirë prej prodhuesit. 

 

 Konstruksioni mbajtës 

Konstruksionet mbajtëse i ndajmë në dy lloje, sipas materialit që përdoret për këtë qëllim: 

 Metalikë (llamarinë) me trashësinë prej 50, 75 ose 100 mm për shinat që vendosen larte 

dhe poshtë, kurse shinat që vendosen (futen) në shinat e lartpërmendura kanë trashësinë 

48.8, 73.8 ose 98.8 mm.  

 Druri (ristela) me dimensione, të cilat varen prej materialit termoizolues dhe bllokues 

zhurmash.  

 

Konstruksioni mbajtës në drejtimin vertikal duhet vendosur secili 62,5 cm. Ky konstruksion së 

bashku me shinat që vendosen poshtë dhe lart, rrisin shkallën e stabilitetit në murin që ndërtohet. 

Materiali termoizolues, mbrojtës ndaj zjarrit dhe bllokues zhurmash 

Ky material kryen të treja funksionet e lartpërmendura. Materiali futet ndërmjet plakave dhe 

ndërmjet kostruksionit mbajtës. Trashësia e tij duhet të jetë min. 50 mm për të garantuar një kalim 

zhurmash vetëm 50 db, gjë që është brenda normave të lejuara. Ai duhet të ketë rezistencë kundër 
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zjarrit prej më së pakti 30 minuta. Ky material përbëhet kryesisht nga lesh xhami natyror ose 

komponentë të tjera, që gjenden në treg dhe që plotësojnë kushtet e mësipërme. 

Materiale të tjera për këto mure janë vidat, gozhdat, rripi i mbylljes së fugave, pluhur gipsi për 

të mbushur fugat, etj 

Kombinimi i komponentëve të lartpërmendur lejojnë një variacion në prodhimin e këtyre mureve. 

Poshtë janë përmendur disa kombinime, që janë të mundshme në rast të përdorimit të 

konstruksionit mbajtës prej metali: 

 Konstruksioni mbajtës njëfish, plakat njëfish. 

 Konstruksioni mbajtës njëfish, plakat dyfish 

 Konstruksioni mbajtës dyfish me hapësirë ndërmjet, pllakat njëfish ose dyfish 

Sistemi i kartongipsit mund të përdoret edhe në raste të restaurimit të mureve të dëmtuar. Atëherë 

konstruksioni mbajtës mbështetet në murin ekzistues dhe pastaj mbi të montohen pllakat. Në rast 

se ka nevojë, është e mundur që ndërmjet murit të vjetër/dëmtuar dhe pllakës, të futet materiali 

termoizolues për rritjen e shkallës së izolimit. 

Sistemi i murit prej kartongipsi mund të përpunohet si çdo mur tjetër. Ai mund të lyhet me çdo 

lloj boje, në të mund të bëhen instalimet elektrike dhe hidraulike si dhe në atë mund të instalohen 

të gjitha llojet e pllakave prej qeramike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) dyshemeja 

2) shtresë ndarëse / izoluese ngadyshemeja 

3) nënkostruksioni prejmetali 

4) shtresa e materialittermoizolues 

5) pllakat e rigipsit (dyfish) 

 

Figura Nr. 2 (detaj i hollësishëm i lidhjes në prejrjen vertikale) 

 

6. Tavanet: 

 

Tavanet ekzistuese jane te varur me fibra minerale. Duhet te behet zvendesimi I tyre ne zonat e 

demtuara. 

 

Pastrimi: 

 

Së pari hiqet pluhuri nga tavani duke përdorur një furçë të butë. Njollat e shkrimet etj, duhet të 

hiqen me një gomë fshirësë të zakonshme. Një metodë tjetër alternative pastrimi është me rrobe 

të lagur ose sfungjer të futur në ujë me përbërje sapuni ose detergjent Sfungjeri duhet të përmbajë 
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sa më pak ujë që të jetë e mundur. Tavani nuk duhet të jetë i lagur. Mbas larjes, pjesët me sapun 

e tavanit duhet të fshihet me një copë ose sfungjer të lagur në ujë tëpastër. 

 

 

7. Punimet e tarracës.  

 

Do të riparohen hidroizolimet për zonat ku eshte shfaqur lagështire mbi tavanin e pavionit 2 dhe 

3. 

 

d. Rikonstruksioni i tarracës 
 

Rikonstruksioni i dëmtimeve të pjesëve të pjerrëta, duke përdorur llaç çimento me përmbajtje për 

1:2, pas këtij riparimi do të formohet një shtresë llaç çimentoje me trashësi minimumi 2 cm të 

niveluar për krijimin e shtresës izoluese. 

Punimi i sipërfaqeve vertikale i përgatitur për instalimin e membranave izoluese.Shtresa izoluese 

duhet shtrirë në një sipërfaqe të thatë, të pastruar e niveluar mirë më parë me shtresë horizontale 

pjerrësi si dhe sipërfaqet vertikale. Këto trajtohen fillimisht me një shresë bituminoze, dhe mbi 

këto fillon vendosja e 

fletëve bituminoze, me fibër minerale, secila me trashësi 3 mm, të ngjitura me ngrohje dhe në 

mënyrë të tillë, që fletët t’i mbivendosen njëra - tjetrës, në sipërfaqe të pjerrëta ose vertikale, 

duke u siguruar që mbulesa e elementeve të bashkuara të jetë minimumi.10 cm.  

Mbrojtja e membranës izoluese me plan vertikal ose të pjerrët do të realizohet me shtresë llaç ose 

plaka çimentoje me trashësi 3 cm (tipi i llaçit 1:2), pllakat ose shtresa e llaçit do të realizohet në 

formë kuadrati 2 x 2 m, me fuga nga 2 cm, të cilat do të mbushen me bitum, sipas kërkesave të 

dhëna në vizatime. 

Izolimi i sipërfaqeve vertikale bëhet, në mënyrë që të mbrohen nga dëmtimi I instalimeve të 

membranave të reja izoluese. 

Zëvendësimi i parapeteve të hequra, duke përfshirë riparime të nevojshme e zëvendësim me 

pllaka të reja duke i fiksuar me llaç me çimento (tip 1:2) të ngjitura dhe të gjitha kërkesat që 

tarracat të riparohen me cilësi. 

 

e. Termoizolimi 
 

Termoizolimi realizohet duke përdorur materiale termoizoluese (penobeton ose polisterol) të 

vendosura në formë të pjerrët në zonat e shtresave hidroizoluese. 

Mbulimi me shtresa llaçi i pjerrësisë së kërkuar me një minimim trashësie prej 3 Ncm, e realizuar 

me llaç çimento (tipi 1:2), e niveluar për instalimin e shtresës izoluese. 

 

f. Hidroizolimi 
 

Hidroizolimi duhet shtrirë në një sipërfaqë të thatë, të niveluar më parë, duke përfshirë sipërfaqe 

vertikale, të trajtuara me shtresë të parë bituminoze si veshje e parë. Mbi këtë vendosen dy fletë 

bituminoze, me fibër minerale, secila me trashësi min. 3 mm, e ngjitur me flakë, me membrana 

të vendosura në 

këndet e duhura mbi njëra - tjetrën, në sipërfaqe të pjerrëta ose vertikale, duke u siguruar se 

mbulesa e elementeve të bashkuara të jetë 12 cm. 

Mbrojtja e membranës izoluese me plan vertikal ose të pjerrët do të realizohet me shtresë llaç ose 

plaka çimentoje me trashësi 3 cm (tipi i llaçit 1:2), pllakat ose shtresa e llaçit do të realizohet në 

formë kuadrati 2 x 2 m, me fuga nga 2 cm, të cilat do të mbushen me bitum sipas kërkesave të 

dhëna në vizatime. 

Instalimi i parapeteve betoni me kanale kulluese të inkorporuara, në beton të forcuara, të 

parafabrikuara ose të derdhura në vend sipas të dhënave në skica, beton (tipi 200) në dozim m3 

siç është treguar në 4.1.4, duke përfshirë kallëpet në përputhje me të gjitha kërkesat për të 

siguruar tarracën, me një punë me 
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cilësi. Në rastet kur hidroizolimi i taracës bëhet kur nuk ka llustër çimentoje mbishtresat e 

katramave, atëherë vendoset një shtresë prej 5 cm, me zhavor të rrumbullakët. 

 

 

8. PUNIMETELEKTRIKE 

 

8.1. Specifikime elektrike të veçanta 

8.1.1 Aksesorët (të përgjithshme) 

Aksesorët e instalimeve elektrike do të specifikohen në mënyrë të detajuar në pikat e mëposhtme 

të këtij seksioni. 

Këtu ne po japin kërkesat e përgjithshme dhe kushtet teknike të zbatimit që duhet të plotësojnë 

këta aksesorë dhe në përgjithësi instalimi elektrik. 

Instalimi elektrik në përgjithësi duhet të jetë i plotë në të gjitha pikëpamjet (montimi dhe 

materiale) siç është treguar në projekte dhe skica, përshkruar me specifikimet ose udhëzimet e 

projektuesit. 

Montimi duhet të përfshijë furnizimin me energji elektrike për të gjitha pajisjet elektrike të 

cilësuara dhe të ofruara, si edhe pajisjet e ofruara dhe të instaluara nga të tjerët. 

Pika e furnizimit të pajisjeve duhet të jetë kutia terminale furnizuese në pajim ose aparati i afërt 

mbyllës (izolues)/hapës. 

Pozicioni i gjithë pikave nëpër skica është i përafërt dhe duhet konfirmuar nga kontraktuesi duke 

iu referuar skicave të fundit të projektit, për gjithë rregullat e ambienteve të veçanta. 

 

Specifikimi përbën një plotësim të skicave të projektit. Në rast se ka përplasje midis skicave dhe 

specifikimeve, propozuesi (ofruesi) duhet të marrë një sqarim (të shkruar) ose interpretim nga 

projektuesi para se të shtrojë ofertën e tij (tenderin e tij).nëse nuk kërkohet një sqarim i tillë, 

interpretimi i inxhinierit në kantier (vendi i punës) do të jetë përfundimtar. Kontraktuesi duhet të 

vizitojë (kontrollojë) kantierin para se të vlerësojë qëllimin (fushën,sferën) e punës. 

 

8.1.2 Tela dhe kabllo 

Të gjitha telat dhe kabllot duhet të kenë çertifikatën e aprovimit të autoriteteve lokale përkatëse 

dhe çertifikatën e fabrikës. 

Telat duhet të jenë përçues të thjeshtë bakri të izoluara (veshura) me shtresë teke PVC për tu 

futur brenda tubave dhe linjave.Izolimi i telave dhe këllëfi duhet të jenë me izolim të ngjyrosur 

për të identifikuar fazën dhe nulin. 

Të gjitha rastet kur kabllot PVC përfundojnë në një panel shpërndarës siguresash, pajisje 

elektrike etj, duhet lënë një sasi kablli të lirshëm për të lejuar në të ardhmen, zhveshjen e rilidhjes 

me terminalet pa shkaktuar tërheqje të tyre. 

Kabllot për çdo seksion të instalimit duhet të mbyllen nëpër tuba dhe në sistemin e kutive futëse 

përmbledhëse për atë ndarje të veçantë. Kabllot duhet të instalohen duke përdorur sistemin “lak” 

Zhveshja e izolimit në kabllot e izoluara me PVC duhet të kryhet duke përdorur një vegël të 

përshtatshme për zhveshjen, dhe jo një thikë. 

Telat duhet të jenë të ngjyrosura për identifikim. E zeza duhet të përdoret për përçuesit e neutrit, 

Jeshilja/e verdha duhet të përdoren për përçuesit e tokës dhe ngjyra e kuqe/blu dhe e verdhë për 

përçuesit fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtët përçues fazë. Të njëjtat 

ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtën fazë furnizimi për të gjithë instalimet. 

Të gjitha kabllot tek duhet të vendosen në mënyrë të tillë që të kenë në anë etiketën dhe vulën e 

prodhuesit ose prova të tjera të origjinës dhe kontraktuesi duhet të marrë çertifikatat e testeve të 

përhershme të prodhuesit kundrejt një urdhri të dhënë, n.q.s kërkohet nga inxhinieri. 

Numri i kabllove që duhen instaluar në tuba duhet të jetë aq sa të lejojë futjen e lehtë pa dëme të 

kabllove dhe nuk duhet të zërë në asnjë rrethanë më shumë se 40% të hapësirës. Instalimi duhet 

të përputhet me KTZ në Shqipëri. 

 

8.1.3 Kabllo fleksibël (me disa tela shumëfijësh për çdo tel) 
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Të gjitha kabllot duhet të kenë çertifikatën e aprovimit të autoriteteve lokale përkatëse dhe 

çertifikatën e fabrikës. 

Izolimi PVC i kabllove duhet të durojë 600/1000 V, shumëtelësh ose me tel tek me përçues të 

thjeshtë prej bakri të temperuar të izoluara me PVC dhe me një këllëf PVC je përfundimtar të 

sipërm. 

Të gjithë kabllot e futur nëpër tuba duhet të jenë të izoluara me polivinil klorid dhe me 

përçueshmëri të lartë. 

Kabllot fleksibël janë të përbërë nga tela shumëfijësh dhe në varësi të tyre kemi: 

 Kabllo me 3 tela, 1 fazë, 1 nul, 1 toka (për sistemin njëfazor) 

 Kabllo me 4 tela, 3 Faza dhe 1 nul (për sistemin trefazor pa tokëzim) 

 Kabllo me 5 tela, 3 faza, 1 nul dhe 1 toka (përsistemin trefazor me tokëzim) 

 

Kabllot fleksibël duhet ti kenë telat të ngjyrosura për identifikim. E zeza duhet të përdoret për 

përçuesit e neutrit, Jeshilja/e verdha duhet të përdoren për përçuesit e tokës dhe ngjyra e kuqe/blu 

dhe e verdhë për përçuesit fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të njëjtët përçues 

fazë. Të njëjtat ngjyra duhet të përdoren për lidhjet në të  njëjtën fazë furnizimi për të gjithë 

instalimet. 

Asnjë kabëll me seksion më të vogël se 2.5 mm² s’duhet të përdoret me instalim vetëm nëse 

përmendet në veçanti. Përçuesit e tokës duhet të kenë një masë minimale të kërkuar nga 

rregullorja 

8.1.8 Llampat dhe ndriçuesit 

Pozicioni i ndriçuesve nuk do te ndryshoje ne asnje nga pavionet e dhena ne detyren e projektimit. 

Ndruicuesit vetem do te irparohen ata te cilet nuk jane ne gjendje pune, ndricuesit e rinj duhet të 

jetë si ai i treguar në projekt skicën e Inxinierit Elektrik. Instalimi i ndriçimit do kryhet duke 

përdorur kabllot ekzistues te cilet jane me izolim PVC, që kalojnë brenda tubit fleksibël PVC, në 

përgjithësi të fshehura brenda suvasë së ndërtesës ose në kanaleta kur përdoret sistemi i 

kanalinave. 

Kabllot duhet të jenë në seksion minimal 1.5 mm², për t’u përshtatur me ngarkesën e qarkut, 

tolerancës së duhur, të bërë për të siguruar limitin e rënies se voltazhit për nënqarqet 

përfundimtare. Ne të gjitha rastët një tel togëzues i ndarë duhet instaluar. Nuk vendosen më 

shumë se tre ndriçues në të njëjtin tub. Ndriçuesit duhen fiksuar me siguri në tavanin ambienteve, 

të varur ose direkt në sipërfaqen e tavanit sipas llojit të ndriçuesit dhe të rekomandimit të dhëna 

nga prodhuesi. (Neonët bashkë me llampat do vendosen nga kontraktuesi). 

 

Karakteristikat e pamjes dhe shpërndarjes së dritës së gjithë neonëve duhen plotësuar në 

përputhje me informacionin e detajuar dhënë në këtë specifikim. Projektimi dhe ndërtimi i 

neonëve duhet të jetë i tillë, që globat dhe mbajtësat nuk janë subjektet e temperaturës së tepërt, 

të rrjedhjes së vazhdueshme të temperaturës, për të cilën ato janë projektuar. 

 

8.1.9 Prizat 

Një sistem i kompletuar me njësi prizash duhet siguruar sipas projektit dhe skicave të bëra nga 

inxinieri elektrik projektues. 

Të gjitha prizat që do të montohen duhet të jenë të tipit me tokëzim dhe me mbrojtje. 

Prizat ashtu si edhe çelësat mund të jenë të tipit që montohen nën suvatim ose mbi suvatim. 

Prizat i ndajmë sipas detyrës që do të kryejnë në: 

• Priza tensioni njëfazore, dy fazore ose trefazore 
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8.1. Shpërndarja e fuqisë 

 

8.2.1 Shpërndarja e tensionit të ulët 

Rrjeti shpërndarës i tensionit të ulët projektohet nga Inxhinieri elektrik dhe duhet të plotësojë të 

gjitha kushtet e KTZ në Shqipëri. 

Shpërndarja e tensionit të ulët fillon që nga ana e TU të transformatorit, deri në çdo prizë, çelës 

dhe ndriçues. Shpërndarja e TU bëhet me anë të telave ose të kabllove. 

 

8.1.1 Paneli kryesor i tensionit të ulët 

 

Paneli kryesor i tensionit të ulët vendoset në dhomën e transformatorit, në rast se ajo ndodhet në 

godinë ose në një kabinë të veçantë, në rast se godina furnizohet me tension të ulët.(ky panel 

eshte paneli ekzistues i godinave te pavineve 1, 2 dhe 3) 

 

8.2.5 Siguresat (automatet) 

 

Siguresat (Automatet) jane ndarës qarku, të cilat veprojnë në mënyrë automatike në raste 

mbingarkesash dhe e hapin qarkun duke i ndërprerë tensionin ngarkesës. Për këtë në përzgjedhjen 

e amperazhit të automatëve duhet të merret parasysh ngarkesa që ai mbron. Automatët që 

përdoren në ambientet publike janë manjetotermik dhe me mbrojtje diferenciale. 

Automatët janë njësi mbrojtje nga mbingarkesat. Ato vendosen në kutitë e çelësave automatë, në 

panelët e kateve dhe në panelin kryesor të TU. 

Automatët sipas numrit të fazave që ato mbrojnë i ndajmë në: një fazor dhe në trefazor. Sipas 

amperazhit I ndajmë: 6 A; 10 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A 

Automatët i ndajmë sipas numrit të poleve: një polësh, dy polësh, tre polësh dhe katër polësh. 

paneli i autoateve per klinikat 2 dhe 3 do te jete panel i cili montohet jashte murit. 

ai do te jete me 12 elemente. ky panel duke qene se do te jete ne mjedis te jashtem duhet te jete i 

paisur me celes per arsye sigurie.  

Elemntet e domosdoshem te ketyre paneleve jane: 

  

 Automati kryesor 3 fazor manjetotermik dhe me mbrojtje diferenciale , amperazhi varet 

nga ngarkesa e dhene ne projekt 

 sinjalizuesit e fazave 
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Automatet elektromanjetik njefazore te fuqise (prizave) nga nje per cdo dhome, te cilet ne varesi 

te prizave qe do furnizojne kane dhe amperazhin e tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speifikimet teknike 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Sistemi i furnizimit me ujë të pastër 

 

9.1.1 Tuba 

 

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave mund të përdoren tuba plastike PPR (Polipropilen) 

që plotësojnë të gjitha kërkesat e cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për 

cilësinë dhe testimin e tubave) ose mund të përdoren tuba xingato që janë konform standarteve 

të mësipërme për cilësinë dhe testimin e tyre. Theksojmë se tubat prej PPR janë afro 15 herë më 

të lehtë se tubat e çelikut. 

Tubat për furnizimin me ujë duhet të sigurojnë rezistencë ndaj korrozionit, rezistencë të lartë ndaj 

agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi e transporti, ngjitje të thjeshtë dhe 

të shpejtë, jetëgjatësi mbi 30 vjet dhe rezistencë ndaj ujit të ngrohtë. 

Vetitë e tubave PPR duhet të jenë si më poshtë: 

 Densiteti i materialit PPR 0,9 g/cm3 

 Pika e ngjitjes 146 gradë celsius 

 Konduktiviteti termik në 20 gradë 0,23 W/m.K 

 Koefiçienti i zgjerimit termik linear 1,5 x 0,0001 K 

 Moduli i elasticitetit në 20 gradë 670 N/mm2 

 Sforcimi gjatë rrjedhjes në 20 gradë 22 N/mm2 

 Sforcimi i thyerjes në 20 gradë 35 N/mm2 

Diametrat e tubave do të jenë në funksion të sasisë llogaritëse të ujit të pijshëm dhe shpejtësisë 

së lëvizjes. Gjatë llogaritjeve, shpejtësia e lëvizjes duhet të merret në intervalet 0,8-1,4 m/sek. 

 
 

Ndares tensioni manjetotermik 

kompakt 1P - 1P+N - 2P - 3P - 4P 

Ndares qarku kompakt 1P+N C 6 4.5KA 1M Ndares qarku kompakt 3P C10 4.5KA 2M 

1 

  

 • Kapaciteti i nderprerjes:  4,5 kA 

 • Karakteristika e takim - 

stakimit: 

 C 

 • Tensioni nominal:  230 - 400 V 

 • Frekuenca:  50 - 60 Hz 

 • Tensioni I izolimit:  500 V 
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Gjatësia e tubave është 6-12 m, kurse diametri dhe spesori duhet të jenë sipas të dhënave në 

vizatimet teknike. Të dhënat mbi diametrin e jashtëm të tubit, presionin, emrin e prodhuesit, 

standartit që i referohen, viti i prodhimit, etj, duhet të jepen të stampuara në çdo tub. 

Tubat e furnizimit me ujë duhet të vendosen në të gjithë lartësinë e ndërtesës, në formën e 

kollonave, në ato nyje sanitare ku aparatet janë më të grupuara dhe mundësisht sa më afër atyre 

nyjeve që kërkojnë ujë të pijshëm. Ato instalohen brenda në mur. Në rast sëgjatësia e shtrirjes së 

tyre është e madhe duhet të vendosen kompesatorë të tipit me brryl të thjeshtë ose tip omega. 

Tubat e furnizimit me ujë lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh në çdo kat me anë të 

tubave të dërgimit. Lidhja e tubave të dërgimit me kollonat e shkarkimit duhet të bëhet me 

tridegëshe ose brryla. Për të pakësuar numrin e kollonave duhet që pajisjet sanitare të grupohen 

dhe të vendosen njëri mbitjetrin nga kati në kat të ndërtesës. Diametri i kollonave vertikale të 

furnizimit me ujë, merret i njëjtë për të gjithë lartësinë e ndërtesës, me diametër më të vogël se 

tubi kryesor i furnizimit dhe në asnjë mënyrë më  i vogël se tubi më i madh i dërgimit të ujit të 

pijshëm që furnizojnë pajisjet. 

Linjat kryesore horizontale të furnizimit me ujë vendosen me pjerrësi ne ngjitje në drejtim  të 

lëvizjes së ujit jo më pak se 2 %. Largësia midis tubave të kanalizimit që dalin tërthor nga godina 

dhe të lidhjeve të furnizimit me ujë, duhet të jetë jo më pak se 1 m në plan horizontal dhe 

gjithmonë në kuotë më të lartë se kanalizimet e ujrave të zeza. 

Tubat PPR ngjiten me anë të metodës me elektrofuzion duke përdorur pajisjet përkatëse  të 

saldimit me elektrofuzion. Kjo lloj ngjitje garanton një lidhje të sigurtë, homogjene dhe jetëgjatë. 

Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion zgjat shumë pak minuta. Gjatë këtij proçesi, prerja e tubave, 

ngrohja e tyre dhe e rakorderive përkatëse PPR bëhet me pajisje të posaçme ngjitjeje. Proçesi i 

ngjitjes me elektrofuzion bëhet si më poshtë: 

 Bëhet gati pajisja e saldimit me elektrofuzion dhe veglat e duhura për diametrat e 

përcaktuara të tubave 

 Vihet në prizën e energjisë elektrike pajisja e saldimit dhe kontrollohet llampa e ndezjes, 

si dhe llampa e punës 

 Presim sa të kapet temperatura e saldimit prej 260 gradë celsius 

 Shënohet thellësia e saldimit me anë të një lapsi konduktiv. 

 Nëse tubat, rakorderitë apo pajisja janë të pista bëhet pastrimi i tyre. 

 Fillohet proçesi i ngrohjes dhe saldimit të tubave. Koha e ngrohjes, e proçesit të saldimit 

dhe e ftohjes jepen në tabelat përkatëse të mëposhtme të aparatit të saldimit. 

 

Diametri i jashtëm i 

tubit në mm 

Koha e 

ngrohjes 

Në sekonda 

Koha e proçesit të 

ngjitjes në sek. 

Koha e 

ftohjes në 

minuta 

16 mm (1/2") 5 4 2 

20 mm (3/4") 5 4 2 

25 mm (1") 7 4 2 

32 mm(1.1/4") 8 6 4 

40 mm(1.1/2") 12 6 4 

50 mm(1.3/4") 18 6 4 

63 mm (2") 24 8 6 

 

9.1.2 Rakorderitë për tubat e ujit të pijshëm 

Për sistemin e furnizimit me ujë të ndërtesave, në rastet kur do të përdoren tuba plastike PPR 

(Polipropilen Random), rakorderitë përkatëse duhet të jenë PPR të cilat plotësojnë kërkesat e 

cilësisë sipas standartit ISO 9001 dhe DIN 8078 (kërkesat për cilësinë dhe testimin) ndërsa në 

tubat xingato rakorderitë janë xingatoje. 

Rakorderitë që përdoren në këto linja janë: 

 

 Brrylat të thjeshtë me 45 gradë dhe 90 gradë 

 Brryla me fileto metalike të tipit femër dhe mashkull; 
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 Tridegëshat të thjeshtë dhe me fileto; 

 Katërdegësha (Kryqe) 

 Bashkues të thjeshtë 

 Bashkues me fileto metalike tip femër dhe tip mashkull; 

 Reduksionet e ndryshme; 

 Rakorderi tip hollandez; 

 Mbështetëse; 

 Kaluesa; 

 Kompensator tip omega; 

 Tapa. 

Llojet e rakorderive që do të përdoren për çdo rast duhet të jepen nga projektuesi në Vizatimet 

teknike. 

Rakorderitë që do të përdoren për furnizimin me ujë duhet të sigurojnë rezistencë perfekte ndaj 

korrozionit, rezistencë të lartë ndaj agjentëve kimikë, peshë të lehtë, mundësi të thjeshta riparimi 

e transporti, ngjitje të thjeshtë dhe të shpejtë, jetëgjatësi mbi 30 vjet dhe rezistencë ndaj ujit të 

ngrohtë. 

Vetitë e rakorderive PPR duhet të jenë si më poshtë: 

 Densiteti i materialit PPR  0,9 g/cm3 

 Pika e ngjitjes 146 gradë celsius 

 Konduktiviteti termik në 20 gradë 0,23 W/m.K 

 Koefiçienti i zgjerimit termik linear 1,5 x 0,0001 K 

 Moduli i elasticitetit në 20 gradë 670 N/mm2 

 

Diametri dhe spesori duhet t’i përshtaten tubave përkatës dhe të jenë sipas të dhënave në 

vizatimet teknike dhe kushteve teknike (spesori i rakorderive duhet të jetë i tillë që të përballojë 

1,5 herë të presionit të punës së tubave). Të dhënat mbi diametrin e jashtëm të rakorderive (brryla, 

tridegësh, bashkues, reduksione, etj), presionin, emrin e prodhuesit, standartit që i referohen, viti 

i prodhimit, etj duhet të jepen të stampuara në çdo copë. 

Rakorderitë PPR ngjiten me anë të metodës me elektrofuzion duke përdorur pajisjet përkatëse të 

saldimit me elektrofuzion. Kjo lloj ngjitje garanton një lidhje të sigurtë, homogjene dhe jetëgjatë. 

Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion zgjat shumë pak minuta. Gjatë këtij proçesi, prerja e tubave, 

ngrohja e tyre dhe e rakorderive përkatëse PPR bëhet me pajisje të posaçme ngjitjeje. 

Proçesi i ngjitjes me elektrofuzion bëhet si më poshtë: 

 

 Bëhet gati pajisja e saldimit me elektrofuzion dhe veglat e duhura për diametrat e 

përcaktuara të tubave; 

 Vihet në prizën e energjisë elektrike pajisja e saldimit dhe kontrollohet llampa e ndezjes 

si dhe llampa e punës 

 Presim sa të kapet temperatura e saldimit prej 260 gradë celsius 

 Shënohet thellësia e saldimit me anë të një lapsi konduktiv. 

 Nëse tubat, rakorderitë apo pajisja janë të pista bëhet pastrimi i tyre. 

 Fillohet proçesi i ngrohjes dhe saldimit të tubave dhe rakorderisë së duhur. Koha e 

ngrohjes, e proçesit të saldimit dhe e ftohjes jepet në tabelat përkatëse të mëposhtme të 

aparatit të saldimit. 

 

9.2 Shkarkimet e Ujrave te Zeza 

 

Dimensionimi dhe projektimi i te gjithe komponenteve dhe aksesoreve te sitemit teshkarkimit 

te ujrave te zeza dhe ato te shiut do te kryhet duke marre ne konsiderate te gjithe elementet te 

percaktues si meposhte: 

 Skema e shpërndarjes (shkarkimet e brendshme te pajisjeve H/S, kolonat, kolektoret, 

pusetat); 
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 Percaktimi i fluksit nominal te shkarkimeve per çdo pajisjeH/S; 

 Percaktimi i fluksit projektues teshkarkimeve; 

 Vizatimet dhe dimensionimet e shkarkimeve te brendshme te ujrave tezeza; 

 Vizatimet dhe dimensionimet e shkarkimeve te kolonave te ujrave tezeza; 

 Vizatimet dhe dimensionimet e kolonave te balancimit te presionit te ujrave tezeza; 

 Vizatimet dhe dimensionimet e kolektoreve te shkarkimeve tebrendshme; 

 Vizatimet dhe dimensionimet e tubacioneve te shkarkimit te ujrave teshiut; 

 Vizatimet dhe dimensionimet e kolektoreve tejashtem; 

 Vizatimet dhe dimensionimet e pusetave te ujrave te zeza dhe teshiut. 

 

Dimensionimi i tubove do te jete ne vartesi te fluksit te llogaritur te ujrave te zeza apo te shirave, 

shpejtesise se qarkullimit dhe pjeresise se tyre etj. Shpejtesia duhet te jete 1.0-1.2 m/sec dhe 

pjeresia e tubove ne kufijte (0.5 – 0.8) %. 

Gjatesia e tubove do te jete 6-10 m. Diametrat dhe trashesite do te jene ne perputhje me te dhenat 

e projeketit. Ne diametrat e jashtem te çdo tubi duhet te jene te stampuar karakteristikat sikurse 

presioni, fabrika prodhuese, viti i prodhimit etj. 

 

9.2.1 Tubat e shkarkimit 

Per shkarkimet e ujrave brenda ambienteve do te perdoren tuba plastike (polipropilen i 

termostabilizuar ne temperature te larta) qe plotesojne te gjitha kerkesat e cilesise sipas standartit 

EN 1451 (Kerkesa per testimin dhe kualitetin tubove). Ata jane disenjuar ne perputhje me 

standartin EN 12056. 

Keto tuba duhet te sigurojne rezistence perfekte ndaj korrozionit, rezistence te larte ndaj 

agjenteve kimike, peshe te lehte, mundesi te thjeshta riparimi, transporti, instalim te thjeshte dhe 

te shpejte si dhe jetegjatesi mbi 30 vjet. 

Tubat e shkarkimit duhet te vendosen ne te gjithe lartesine e nderteses, ne formen e kollonave, 

ne ato nyje sanitare ku aparatet jane me te grupuara dhe mundesisht sa me afer atyre nyjeve qe 

mbledhin me shume ujera te ndotura dhe ndotje me te medha. 

Tubat e shkarkimit lidhen me pajisjet sanitare ose grup pajisjesh ne çdo kat me ane te tubave te 

dergimit. Lidhja e tubave te dergimit me kollonat e shkarkimit duhet te behet me tridegeshe te 

pjerreta nen nje kend 45 ose 60 grade. Tubat e dergimit mund te shtrohen anes mureve, mbi ose 

nen solete duke mbajtur parasysh kushtet e caktuara per montimin e rrjetit te brendshem te 

kanalizimeve. Gjatesia e ketyre tubave nuk duhet te jete me teper se 10 m. Diametri i tyre do te 

jete ne funksion te daljeve te pajisjeve sanitare qe jane vendosur. 

Çdo kollone vertikale e shkarkimit pajiset me pika kontrolli te cilat duhet te vendosen ne çdo dy 

kate duke filluar nga pjesa e poshtme e kollones. 

 

9.3 Pajisjet Hidrosanitare 

9.3.1 WC dhe kaseta e shkarkimit 

Ne ambientet e larjes apo dhomat e tualetit parashikohet edhe vendosja e WC-ve. Ato  jane me 

material porcelani me te dhenat e standarteve teknike nderkombetare dhe duhet te percaktohen 

ne projekt nga projektuesi. Ato mund te jene te tipit oriental ose alla frenga. Ne shkolla 

rekomandohen te tipit oriental WC, ku vendoset direkt ne dysheme dhe montohet llaç çimento 

sipas udhezimeve te dhena nga supervizori. 

WC tip alla frenga perdoren ne kopshte dhe per personelin pedagogjik dhe antikapatet, fiksohen 

ne dysheme ose ne mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa me fileto pa ndeprere veshjen me pllaka 

te murit. Para fiksimit te tyre duhet te behet bashkimi me tubat e shkarkimit te ujrave. WC mund 

te jete me dalje nga poshte trupit te saj ose me dalje anesore ne pjesen e pasme te WC. Ne WC 

me dalje anesore tubi i daljes duhet te jete ne lartesine 19 cm nga dyshemeja. 

Ne pjesen me te ulet te siperfaqes se gropes mbledhese eshte nje vrime me diameter minimal 90 

mm. Pjesa e siperme e WC-se eshte ne forme vezake ose rrethore ne varesi te kerkeses se 

projektit, llojit dhe modelit te tyre. WC tip alla frenga jane me lartesi 38-40 cm dhe vendosen 
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sipas kerkeses se projektit dhe Supervizorit. Distanca horizontale e vendosjes se tyre nga pajisjet 

e tjera hidrosanitare (Lavaman,bide, etj) duhet te jete te pakten 30 cm. 

WC-ja duhet te siguroje percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj goditjeve mekanike, 

mbrojtje izoluese ndaj ujrave, rezistence ndaj korrozionit dhe agjenteve kimike, lehtesi gjate 

punes ne to dhe mundesi te thjeshta riparimi. 

WC-ja lidhet me tubat e shkarkimit te ujrave me ane te tubit ne forme sifoni. Tubi i lidhjes se 

WC me tubat e shkarkimit duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave te 

shkarkimit te ujrave. Diametri i tyre do te jete ne funksion te daljeve te WC (zakonisht ato jane 

100-110 mm). 

 

WC-ja lidhet me sistemin e furnizimit me uje me ane te kasetes se shkarkimit e cila mund te 

instalohet direkt mbi WC ose ne mur e ndare nga WC-ja. Kjo varet nga lloji i ketyre pajisjeve. 

Kaseta e shkarkimit vendoset ne lartesine rreth 1,5 m lart nga dyshemeja (rasti kur eshte e ndare). 

Ajo mund te jete porcelani, metalike ose plastike. Lloji i materialit te saj duhet te percaktohet ne 

projekt. Tubi i shkarkimit fiksohet ne mur me fasheta te forta xingato, me vida dhe tapa me fileto 

ne çdo 50 cm. 

Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e WC duhet te behen sipas kerkesave 

teknike te supervizorit dhe te projektit. Bashkimi i WC-ve me tubat e shkarkimit duhet te behet 

me mastik te pershtatshem per tuba PVC, i rekomanduar nga prodhuesi i tubave. 

Nje model i WC qe do te perdoret sebashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e origjines, 

çertifikaten e testimit dhe te garancise do t’i jepet per shqyrtim Supervizorit per nje aprovim para 

se te vendoset ne objekt. Te dhenat teknike te WC duke perfshire edhe modelin e tij, emrin e 

prodhuesit, standartit qe i referohen, viti i prodhimit, etj duhet te jepen ne katalogun perkates qe 

shoqeron mallin. Supervisori mund te beje testime plotesuese per te dhenat fizike-mekanike te 

tyre. 

 

9.3.3 Lavamanet 

Ne ambientet e larjes apo dhomat e tualetit, gjithmone duhet te parashikohen pajisjet 

hidrosanitare perkatese (lavamanet) te cilat sherbejne si vende per larjen e duarve dhe fytyres se 

femijeve. Lavamanet mund te jene metalike, porcelani, muri tulle i suvatuar e veshur me pllaka 

ose te montuar ne veper. Lloji i materialit perberes te tyre duhet te percaktohet ne projekt nga 

projektuesi. 

Lavamanet duhet te sigurojne percjellshmeri te larte te ujrave, rezistence ndaj goditjeve 

mekanike, mbrojtje izoluese ndaj ujrave, eliminim te zhurmave gjate punes, rezistence ndaj 

korrozionit dhe agjenteve kimike, lehtesi gjate punes ne to dhe mundesi te thjeshta riparimi. 

Lavamanet e porcelanit dhe mbeshtetesja e tyre fiksohen ne mur me fasheta tunxhi, vida dhe tapa 

me fileto pa nderprere veshjen me pllaka te murit. Pas fiksimit te saj ne mur duhet te behet 

vendosja e rubinetave me tunxh te kromuar mbi lavaman dhe bashkimi i lavamanit me tubat e 

kanalizimit te sifonit dhe tubat e shkarkimit te ujrave. Njekohesisht lavamani duhet te pajiset 

edhe me pileten e tij metalike. Pileta duhet te vendoset ne pjesen me te ulet te siperfaqes se gropes 

mbledhese ku eshte hapur nje vrime me permasat epiletes. Lavamani ka nje grope mbledhese me 

permasa 40/60 x 36-45 cm ne varesi te llojit dhe modelit te zgjedhur. Permasat e lavamanit jane 

ne varesi te llojit dhe modelit te tyre Lavamanet vendosen ne lartesi 75- 85 cm sipas kerkeses se 

projektit dhe Supervizorit. Distanca horizontale e vendosjes se tyre nga pajisjet e tjera 

hidrosanitare (bide,WC, etj) duhet te jete te pakten 30 cm 

Lavamanet lidhen me tubat e shkarkimit te ujrave me ane te piletes, tubit ne forme sifoni prej 

materiali PVC-je. Lidhja e mesiperme mund te behet me tridegeshe te pjerreta nen nje kend 45 

ose 60 grade. Tubi i lidhjes duhet te jete PVC me te njejtat karakteristika teknike te tubave te 

shkarkimit te ujrave. Gjatesia e ketyre tubave eshte 20 - 40 cm. Diametri i tyre do te jete ne 

funksion te daljeve te piletes ku jane vendosur. 

Lavamanet lidhen me sistemin e furnizimit me uje me ane te dy tubave fleksibel me gjatesi 30 - 

50 cm dhe diameter 1/2 ", te cilet bejne lidhjen e rubinetit me tubat e furnizimit me uje te ngrohte 

dhe ujit te zakonshem. Ne vendin e lidhjes se rubinetit me lavamanin duhet te vendosen gomina 

te pershtatshme, per te mos bere lejimin e rrjedhjes se ujrave. 
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Te gjitha punet e lidhura me instalimin dhe vendosjen e tyre ne objekt behen sipas kerkesave 

teknike te supervizorit dhe te projektit. Bashkimet e lavamanit me tubat e shkarkimit duhet te 

behen me tubat perkates dhe me mastik te pershtatshem per  tuba PVC i rekomanduar nga 

prodhuesi i tubave. 

Nje model i lavamanit qe do te perdoret sebashku me çertifikaten e cilesise, çertifikaten e 

origjines, çertifikaten e testimit dhe te garancise do ti jepet per shqyrtim Supervizorit per nje 

aprovim para se te vendoset ne objekt. Supervisori mund te beje testime plotesuese per te dhenat 

fizike-mekanike te tyre. 

 

RELACION TEKNIK 

 

Muret perimetrale mbajtёs ekzistues janё nё gjёndje tё mirё. Ёshtё e nevojshme tё realizohet 

prishje e veshjeve të çfarëdo lloji dhe prishje e llaçit që ndodhet poshtë, pastrim, larje, duke 

përfshirë largimin e materialeve jashtë ambientit të kantierit, si dhe çdo detyrim tjetër. 

 

Gjithashtu do bёhet prishja e tё gjithё suvatimeve qё kanё shfaqur problem dhe plasaritje, pёr tё 

gjithё suvatimet do tё bёhen sondazhe dhe nё vёndet ku do tё evidentohen problematika , 

suvatimi do te prishet dhe do realizohet i ri, si pёr muret ashtu dhe pёr tavanet. 

 

Do të lyhen muret dhe tavanet pёr të gjithë ambientet e objektit. Proçesi i lyerjes me bojë plastike 

i sipërfaqeve të mureve të brendshme realizohet si më poshtë: 

 

Përgatitja e sipërfaqes që do të lyhet. Para lyerjes duhet të bëhet pastrimi i sipërfaqes, mbushja e 

gropave të vogla apo dëmtimeve të sipërfaqes së murit me ane të stukimit me material sintetik 

dhe bërja gati për paralyerje. Në rastet e sipërfaqeve të patinuara bëhet një pastrim i kujdesshëm 

i sipërfaqes. Paralyerja e sipërfaqes së brendshme të pastruar. 

 

Çatia ёshtё e amortiziuar dhe ka nevojё pёr zёvёndёsim komplet i çatisё pa ndryshuar formёn e 

çatisё ekzistuese. 
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Shtojca 6 

 (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) 

   

GRAFIKUT I ZBATIMIT TË PUNIMEVE 

 
PREVENTIV ZBATIM PUNIMESH: 

 

 

KAP. PERMBLEDHJE E PUNIMEVE VLERA (leke) 

  

1 PUNIME NDERTIMI                         

2 INSTALIME ELEKTRIKE                 

3 INSTALIME MEKANIKE                

A SHUMA 1+2+3  

  FONDI REZERVE 3%  

  SHUMA A PA TVSH  

  T.V.SH.  20%  

  SHUMA A ME TVSH  

5 PAISJE ELEKTRIKE                           

6 PAISJE MEKANIKE                            

7 Ruajtja e dokumentave                         

B SHUMA 5+6+7  

  SHUMA B ME TVSH  

  VLERA TOTALE  (A+B) LEKE ME TVSH   

 

 

       

A   PUNIME NDERTIMI 

Nr Nr.Anal Pershkrimi i punimeve Njesia  Sasia  
Cmimi 

(leke) 

 Vlera 

(leke)  

  

A1   PUNIME PRISHJE         

1 An Heqje catise egzistues ne objekt m2 220   

2 An Heqje  e dyerve  ekzistuese m2 9   

3 An Heqje  e dritareve dhe vetratave duralumini ekzistuese m2 32   

4 An Prishje  e suvatimeve te demtuara  ekzistuese ne mure  m2 350   

5 2.246/1 Prishje mur tulle me pastrim (objekt egzistues) m3 10.4   

6 An Prishje Tavanit te gipsit ne katin perdhe m2 129   

7 An Prishje strukture metalike kg 750   

8 2.37/5b Transport per heqjen e mbeturinave  deri ne 7-10 km  m3 67   

Shuma A 1  leke  

  

A2   PUNIME GERMIMI         

1 
3.25/a+2.

37/5b 

Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 

m, toke e zak. 
m3 43   

Shuma A 2  leke  

              

A3                                   PUNIME HIDROIZOLIMI DHE DRENAZHIMI 



 38 

1 
3.An/1t+

An 
F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm ml 85   

2 3.377 Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi m3 43   

3 An - 19 Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm Copë 3   

                                                    Shuma A 3  leke  

              

A4                                   PUNIME SHTRESASH 

1 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20  m3 17   

2 An Trajtimi i siperfaqes se shtreses me kuarts dhe helikopter m2 169   

3 2.273/4 F.V Davancale t=2cm mermeri  (dritare) m2 9   

4 3.212/b Shtrese stabilizant t=10cm m2 85   

5 3.620 Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka m2 85   

6 3.619/a Bordura betoni 6x20 cm ml 85   

                                                    Shuma A 4  leke  

  

A5                         PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE 

1 2.310 Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 m2 200   

2 2.331 Suvatim e zakonshme fasade mur tulle h~8m m2 150   

3 2.330 Patinim tavani allçi (stuko) m2 169   

4 2.308/a Suvatim me grafiato h > 4 m m2 308   

5 2.297/a Tavan me kartonxhes m2 169   

6 An Korniza polisteroli te veshura me rezine  ml 300   

                                                    Shuma A 5  leke  

  

A6                        PUNIME DYER DHE DRITARE 

1 2.386/2 Dyer te blinduara importi. m2 5.50   

2 2.375/1 F.V Dritare duralumini plastike me dopjo xham m2 32.00   

3 An F.V Perde te brendshme ne dritare m2 32.00   

                                                    Shuma A 6  leke  

  

A7                        PUNIME BOJATISJE 

1 2.404/1 
Lyerje me boje hidroplastike importi cilesi e I-re 

(mure+tavane) 
m2 660   

2 2.404/1 Lyerje me boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Fasade) m2 308   

                                                    Shuma A 7  leke  

  

A8   PUNIME TARRACE         

1 2.218 Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi m2 220   

2 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat  ml 45   

3 2.206 Kasete shkarkimi me llamarine xingat copë 6   

4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm ml 35   

Shuma A 8  leke          

  

    SHUMA (A-1 ÷ A -8)  leke  

    

E   INSTALIMET ELEKTRIKE 

Nr Nr.Anal Pershkrimi i punimeve Njesia  Sasia  
Cmimi 

 (leke)   

 Vlera 

(leke) 

  

E1                  IMPIANTI I INSTALIMEVE TE FUQISE DHE NDRICIMIT 

1 2.481/1 F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 ml 1272   

2 2.481/2 F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 ml 980   

3 480/3 F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm ml 2252   

4 An 
F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR 

; S=5x6 mm2 
ml 100   

                                                    Shuma E 1  leke  
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E2                                SISTEMI ELEKTRIK I FUQISE 

1 2.485/g  F.V.Priza ne tokezim Tip " Shuko " , In = 16 A  cope 10   

2 An F.V Kuti per celesa e priza 16 A cope 10   

3 An F.V Kuti shperndarese me kapak PT-2-4 dim. 150x100x50 cope 6   

                                                    Shuma E 2  leke                  

  

E3                                SISTEMI ELEKTRIK I NDRICIMIT 

1 2.485/1,2 F.V Çeles 1 polar 220V 10A ("Vimar"  ose Gewis) cope 6   

2 An F.V Çeles deviat,1polar,1modular,10A,250A cope 3   

3 An F.V Kuti shperndarese me kapak PT-2-4 dim. 150x100x50 cope 10   

4 2.490/f F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende) cope 1   

5 2.490/g F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende) cope 1   

6 2.490/1b 
F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; 

Icc=6 KA, Un=220V 
cope 18   

7 2.490/1a 
F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; 

Icc=6 KA, Un=220V 
cope 12   

8 2. a-108 
F.V. Automat magneto-termik - diferencial, In=25A/4P kl. C ; 

Icc=6 KA, Un=400V ;  
cope 8   

9 2.490/1c F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A cope 2   

10 2.490/1e F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A cope 2   

11 2. a-120 Llampe sinjalizimi 220V;1.2w cope 6   

                                                    Shuma E 3  leke  

  

E4                                SISTEMI TELEFONIK DHE KOMPJUTERIK 

1 An F.V Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45,cat 6e,FTP cope 1   

2 An F.V Priza rrjeti telefonik tip RJ-45,cat 6e,FTP cope 1   

3 An F.V Kabllo rrjeti kompjuterik,Tip FTP cat 6 ml 100   

4 An F.V Kabllo rrjeti telefonik,Tip FTP cat 6 ml 100   

5 480/3 F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm ml 100   

                                                    Shuma E 4  leke                

  

E5                                SISTEMI I SINJALIZIMIT TE ZJARRIT 

1 Analize 
F.V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, 

me modul komunikimi 
cope  6   

2 Analize 
F.V Detektore nxehtesie multi sensitiv inteligjent te 

adresueshem, me modul komunikimi 
cope  6   

3 Analize 

F.V Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, 

per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te 

adresuesheme, me intesitet 120dB. 

cope  2   

4 Analize 

F.V Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, 

per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te 

adresuesheme, me intesitet 120dB. 

cope  1   

5 Analize 
F.V Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, Type 

1469, IP-65 
cope  2   

6 Analize F.V Kabull per loop-in te detektoreve JE-H(ST), 2x1.5mm2 ml 250   

7 Analize 
F.V Kabull per loop-in te sirenave, me rezistence ndaj zjarrit 

deri 3ore, FTG10(O)M1, me S=2x1.5mm2 
ml 200   

8 Analize F.V Tub drejte d.16 rigid me kthesa, aksesore, klemeri ml 150   

9 Analize F.V Llampa sinjalizuese (qe vendosen nen tavanin e gipsit) cope  3   

10 an. 
F.V sistem per shuarjen e zjarrit sprinkel me depozite me 

CO2 
cope  1   

11 an. F.V Tabele Fikese zjarri me pluhur    Code Al - 5204 cope  4   

                                                    Shuma E 5  leke  

    SHUMA (E-1 ÷ E -5)  leke  

  

F                                PAISJET ELEKTRIKE 

F1                      Furnizim paisje Elektrike 

1 2. a-138 F.Ndricues fluoreshent 2x40w,IP40 cope 46   

2 An 
F.Ndricuesa evakuimi EXIT,rezistent ndaj zjarrit deri ne 

temperaturen 850 °C 
cope 7   
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3 An 
F.Ndricuesa emergjernce,rezistent ndaj zjarrit deri ne 

temperaturen 850 °C 
cope 7   

    SHUMA ( F1 )  leke  

  

V1                      Vendosje paisje Elektrike 

1 2. a-138 V.Ndricues fluoreshent 2x40w,IP40 cope 46   

2 An 
V.Ndricuesa evakuimi EXIT,rezistent ndaj zjarrit deri ne 

temperaturen 850 °C 
cope 7   

3 An 
V.Ndricuesa emergjernce,rezistent ndaj zjarrit deri ne 

temperaturen 850 °C 
cope 7   

    SHUMA ( V1 )  leke                

  

M   INSTALIMET MEKANIKE 

Nr Nr.Anal Pershkrimi i punimeve Njesia  Sasia   
Cmimi  

 (leke) 

 Vlera 

(leke) 

  

M1   INSTALIME MEKANIKE 

1 An. 

F.v. Kanale Ajeri ‐  Llamarine Xingato  (δ = 0.6‐ 1 mm), 

bashkim me flanxhe bashke me sistemin e mberthimit, 

varjeve dhe montimit  . Spesori I tubacionit ,  dimensioni I 

flanxhes , hapsirat e morseterise se flanxhave , hapsira 

ndermjet varjeve dhe dimensionet e profilit mbajtes dhe 

prixhoniereve sipas pershkrimit ne projekt dhe specifikimet 

teknike shoqeruese. Prodhimi , montimi dhe dorezimi i 

punimeve sipas pershkrimit ne specifikime teknike . 

ton 1.2   

2 An. 

F.V Termoizolues per kanalet e ajrit. Materiali shkumë 

elastomerike me bazë gome sintetike, temperatura 

maksimale/minimale e sherbimit +110°C/‐ 50°C, 

percjellshmeria termike me e vogel se 0.4W/m²°C  . Spesori I 

termoizolimit  sipas pershkrimit ne projekt dhe specifikimet 

teknike shoqeruese. Montimi dhe dorezimi i punimeve sipas 

pershkrimit ne specifikime teknike dhe rekomandimeve te 

entit prodhues . 

m2 280   

3 An. 

F.v. Grile me konstruksion alumini 400x200 mm per 

furnizimin dhe ekstraktimin e ajrit pershkruar si ne projekt 

dhe specifikime bashke me sitemin e montimit 

cope 32   

4 An. 

F.v. Grile me konstruksion alumini 300x150 mm per 

furnizimin dhe ekstraktimin e ajrit pershkruar si ne projekt 

dhe specifikime bashke me sitemin e montimit 

cope 18   

5 An. 

F.v. Grile kundra shiut me konstruksion alumini 700x300 mm 

per furnizimin dhe ekstraktimin e ajrit pershkruar si ne projekt 

dhe specifikime bashke me sitemin e montimit 

cope 2   

6 An. 

F.v. Grile kundra shiut me konstruksion alumini 600x300 mm 

per furnizimin dhe ekstraktimin e ajrit pershkruar si ne projekt 

dhe specifikime bashke me sitemin e montimit 

cope 2   

    SHUMA ( M1 )  leke          

              

F                                PAISJET MEKANIKE 

F2                      Furnizim paisje Mekanike 

1 Ana. 145 

F.Rekuperator  (Q=1000 m3/h), I tipit me rryma te kunderta, 

kembyes nxehtesie me pjastra, η=55%, e kenaqshme 73% 

sipas standartit. Ndertimi , shasi metalike e galvanizuar ose 

profil alumini i anodizuar, panel sandwich, llamarine e 

galvanizuar dhe shkume poliuretani ne mes. ventilator te tipit 

centrifugal ose aksial. tape kondesati, strukture antikorrodive 

ne pikat e matjes dhe kontrollit. filtra G3 ne hyrje dhe ne 

dalje. Niveli i zhurmave maksimal 37 dB. E certefikuar me 

"Eurovent Certification". 

cope 2   

2 Ana F.Aspirator  (Q=1000 m3/h), trefazor. cope 2   

3 an. 

F.Fikese zjarr me pluhur. Tip bombel (e levizshem).  Klasa e 

zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. 

Diametri 190mm, lartesia 640 mm. 

cope  10   

    SHUMA ( F2)  leke  
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V2                      Vendosje paisje Mekanike 

1 Ana. 

V.Rekuperator  (Q=1000 m3/h), I tipit me rryma te kunderta, 

kembyes nxehtesie me pjastra, η=55%, e kenaqshme 73% 

sipas standartit. Ndertimi , shasi metalike e galvanizuar ose 

profil alumini i anodizuar, panel sandwich, llamarine e 

galvanizuar dhe shkume poliuretani ne mes. ventilator te tipit 

centrifugal ose aksial. tape kondesati, strukture antikorrodive 

ne pikat e matjes dhe kontrollit. filtra G3 ne hyrje dhe ne 

dalje. Niveli i zhurmave maksimal 37 dB. E certefikuar me 

"Eurovent Certification". 

cope 2   

2 Ana V.Aspirator  (Q=1000 m3/h), trefazor. cope 2   

3 an. 

V Fikese zjarr me pluhur. Tip bombel (e levizshem).  Klasa e 

zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. 

Diametri 190mm, lartesia 640 mm. 

cope  10   

    SHUMA ( V2 )  leke  

         

R                              RUAJTJA E MATERIALEVE TE ARSHIVES 

R1   Ruajtja e materialeve te arshives 

1 an. 
Mjedis per ruajtjen e arshives + punetori per transportimin ne 

mjedisin ku do ruhen 
muaj 1   

    SHUMA ( R )  leke             

 

 

 Afatet e realizimit të punimeve: 42 (dyzet e dy) dite nga lidhja e kontrates.  

 

Nr. Emertimi I punimit JAVE 

    1 2 3 4 5 6 

1 Punime prishje             

2 Punime germimi             

3 Puniume hidroizolimi dhe drenazhimi             

4 Punime shtresash             

5 Punime suvatimi dhe veshje             

6 Punime dyer dhe dritare             

7 Punime bojatisje             

8 Punime tarrace             

9 Instalime elektrike             

10 Paisjet Elektrike             

11 Instalime Mekanike             

12 Paisje Mekanike             

13 Ruajtja e materialeve te Arkives             
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Shtojca 7 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

  

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT   

1.   KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT  
Ofertuesi deklaron se: 

 

a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose 

sipas legjislacionit tё posaçёm nё rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e 

veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv; 

b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv); 

c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së; 

ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, 

aksioneri ose ortaku, oseqë ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda 

Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i 

formës së prerë për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së; 

d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë 

profesionale; 

dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet 

në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së; 

e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë  nga legjislacioni në fuqi. Ky 

informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së 

Shqipërisë. 

f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi; 

g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës; 

gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi; 

h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi. 

i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar 

ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona 

të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të 

përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim 

është në fuqi.  

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj 

duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip. 

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të 

operatorit ekonomikt në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojces 8. 

Në rast te bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë 

Vetëdeklarimin e lartpërmendur.  

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, 

Vetdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.   

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore. 

 

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë 

e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër. 

Nëse oferta paraqitet nga një Bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet : 
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 Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet 

përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkm, dhe elementët që merr përsipër të 

realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.   

 

 Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, 

ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, 

duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim. 

 

 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

 

2.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 
 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: 

 

2.1.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 
  

1. Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore për 

vitet 2019 dhe 2020, lëshuar nga autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros minimale në të 

paktën një vit, duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së përllogaritur të fondit limit. 

 

2.1.2. Kapaciteti teknik: 

 

1. Për të provuar përvojën e mëparshme, operatori ekonomik duhet të ketë: 
  

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 3,599,952 lekë pa TVSH 

(30% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të 

fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; 

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku 

gjatë pesë viteve të fundit të jetë jo më e vogël se 11,999,840.42 lekë pa tvsh të vlerës limit të 

kontratës që prokurohet. 
 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.  
 

-Si dëshmi për përvojën e mëparshme, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të 

lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, 

afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e 

suksesshme të punëve. 

-Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet 

të paraqesë dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, 

afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore (të 

jenë të deklaruara në organet tatimore) dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga 

legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve. 

 

2. Operatori ekonomik duhet të disponojë Licencë profesionale të shoqërisë lidhur me ekzekutimin e 

punëve të kontratës të kategorive dhe niveleve si më poshtë: 
 

 NP 1-A  “Punime gërmimi në tokë”. 

 NP-3 - A “Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada” 

 NS 4 – A “Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, 

plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese”. 
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 NS 8 – A  “Ndërtime parafabrikat beton arme, Struktura metalike, Struktura druri”. 

 NS 12 – A “Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit”. 

 NS 14 – A “Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj”. 

 

3. Operatorët ekonomik ofertues, për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt duhet të ketë të 

punësuar si staf teknik në licencën (drejtuesë teknikë), si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë 

për një periudhë të paktën 3 Muaj nga data e hapjes së tenderit, specialistët si më poshtë: 

1(një) Ing. Ndërtimi, 

1(një) Ing. Mekanik, 

1(një) Ing. Elektrik, 

1 (nje) Arkitekt, 

 

4. Operatori ekonomik ofertues duhet të dëshmojë se ka të punësuar në stafin e vet minimalisht 17 

punonjës, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për një periudhë të paktën 3 Muaj nga data e 

hapjes së tenderit, ku të kete punonjës me profesionin si më poshtë: 
 

1 (nje) teknik ndertimi (minimalisht me arsim te mesem), te pajisur me deftese si teknik ne 

ndertim ose diplome ne fushen e ndertimit 

2 (dy) punonjes elektricist 

1 (nje) punonjes bojaxhi 

1 (nje) punonjes pllakashtrues 

2 (dy) muratore 

 

Për të provuar këtë, operatori ekonomik duhet të paraqesë: 
 

- Kontratat Individuale të Punës të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës.  
 

- Dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik në punë/ Kartelat personale të sigurimit teknik, të 

lëshuara nga një organ i akredituar çertifikues personeli (Trup Certifikuese), në bazë të Ligjit nr. 8734 

datë 01.02.2001 "Per garantimin e sigurise se punes te pajisjeve te instalimeve elektrike", i ndryshuar 

dhe te VKM-se nr.42, date 16.01.2008 “Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e 

dhenies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike, qe 

ushtrojne veprimtari ndertimi”, i ndryshuar, per punonjesit e mesiperm  
 

Shënim: Një punonjës mund të ketë më shumë sesa një kualifikim/ trajnim nga ato të kërkuara më 

sipër. 
 

Shenim: Ky kriter ne fazen e ofertimit te operatoreve ekonomik do te konsiderohet i permbushur me 

dorezimin/paraqitjen e formularit permbledhes te vetdeklarimit sipas shtojces 8 te DST. Ne rastet kur 

OE do te shpallet fitues duhet te paraqese dokumentacionin provues sipas ketij kriteri. 

 

5. Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e 

kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo 

mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik si më poshtë: 

 Kamion me kapacitet mbajtes minimalisht 10 ton – 1 cope 

 Kamionçinë - 1 copë 

 Karroca dore – 2 cope 

 Kokore – jo me pak se 17 cope 

 Jelek - jo me pak se 17 cope 

 Depozite uji me kapacitet mbajtes 5000 litra – 1 cope 

 Matrapik – 1 cope 

 Betoniere – 1 cope 

 Skeleri – 500 m2 
 

- Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të subjektit, duhet të paraqiten kontratat e 

shitblerjes dhe/ose faturat tatimore, ndërsa kur janë të marra me qira duhet të paraqiten 
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kontrata e qirasë, faturat tatimore dhe kontrata e shitblerjes. Faturat që nuk janë sipas formatit 

më sipër (për rastet e faturave te biznesit të vogël) duhet të shoqërohen me kuponin tatimor. 

 

-Për automjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet 

dokumentacioni që vërteton pronësinë e mjetit: certifikata e pronësisë, leja e qarkullimit, 

certifikata e kontrollit teknik, vërtetimi i pagesës për taksat vjetore, siguracioni dhe fotot 

përkatëse, ndërsa për automjetet e marra me qira krahas dokumentacionit të mësipërm, duhet 

të paraqitet edhe kontrata e qirasë. 

 

-Për automjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet 

kontrata e blerjes apo çdoganimit dhe fatura tatimore përkatëse, ndërsa për automjetet e marra 

me qira krahas dokumentacionit të mësipërm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qirasë. 

 

-Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë se: Makineritë dhe pajisjet e mësipërme nuk 

janë të angazhuara në kontrata të tjera. Kjo deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese 

duhet të përmbajë vendndodhjen e sakte të mjeteve në pronësi ose me qira me qëllim 

verifikimi. 

 

6. Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqerisë, sipas standardardit ndërkombëtar ISO 

9001 ose ekuivalente te saj. Çertifikata e vlefshme në ditën e hapjes së ofertave dhe të jetë e 

lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i 

akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë. 

 

7. Çertifikatë që vërteton sistemin e menaxhimit të mjedisit, sipas standardardit ndërkombëtar ISO 

14001 ose ekuivalente te saj. Çertifikata duhet të jetë e vlefshme në ditën e hapjes së ofertave dhe 

të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i 

akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë.  

 

8. Çertifikatë qe vërteton cilesine e menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune, sipas standardardit 

ndërkombëtar OHSAS 18001 ose ISO 45001 ose ekuivalente te saj. Çertifikata duhet të jetë e 

vlefshme në ditën e hapjes së ofertave dhe të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të 

konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar 

akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë. 
 

 

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.  

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen 

kushte për skualifikim. 

 

SQARIM PËR TË GJITHË OE: në përllogaritjen e vlerës totale të ofertës ekonomike pa 

tvsh në rastin, ku krahas ndërtimit/rikonstruksionit ka edhe pajisje, vlera totale e ofertës 

ekonomike pa tvsh do të jeta vlera e punimeve e kërkuara pa tvsh, shtuar vlerën e pajisjeve 

(të cilat ofertohen së bashku me tvsh) ndërsa vlera totale ekonomike me tvsh, përfshin 

njëherazi edhe 20% e vlerës pa tvsh të punimeve. 
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Shtojca 8. 

 

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik) 

 

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT 

I. Unë i nënshkruari ______________  në cilësinë e ________________ të operatorit ekonomik ______ 

 deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:   

 

PJESA I:   A. INFORMACION NË LIDHJE ME OPERATORIN EKONOMIK 

 

Identifikimi Përgjigjja  

Emri i operatorit ekonomik: 

(Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë 

nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e 

operatorit ekonomik në BOE) 

-------------------------------------------------- 

Numri NIPT/et: ----------------------------------------------------

- 

Adresa postare: 

Qyteti / qyteti; Kodi postar 

----------------------------------------------------

---- 

Përfaqësuesi (emri): ---------------------------------------------- 

Telefoni: ----------------------------------------------------

--- 

E-mail: ----------------------------------------------------

-------- 

 

B: DEKLARATË  

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik  

(nëse është e zbatueshme) 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: 

 Informacione për nënkontraktorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacion mbi subjektet, mbi kapacitetin e, të cilave do të mbështetet operatori 

ekonomik 

 

Emri (at) e 

subjekteve  

NIPT-i  Lloji i kapacitetit për 

të cilin do të 

Specifiko konkretisht 

kapacitetin/et 

Emri i 

nënkontrakto

rit të 

propozuar 

NIPT 

–i 

Përqindja e 

nënkontraktimit  

Punët/ pajisjet e lidhura me to 

për t’u nënkontraktuar  
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mbështetet operatori 

ekonomik  

 

    

    

    

 

Deklaroj se, për subjektin / subjektet në kapacitetin/et, e të cilit/ëve do të mbështetem, nuk ka 

arsye për skualifikimin ose përjashtimin e tij / tyre nga procedura, në përputhje me dispozitat e 

nenit 76 të LPP-së, dhe konfirmoj me dokumente provuese që do të ketë burimet e kërkuara siç 

janë deklaruar. 

 

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit  

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT 

Deklarata Referencat (kur janë të zbatueshme) 

Operatori ekonomik është i regjistruar në 

regjistrin tregtar sipas legjislacionit të 

vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas 

legjislacionit tё posaçёm nё rastin e një 

organizate jofitimprurëse, ka në fushën e 

veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe 

ka statusin aktiv. 

 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentacit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik nuk është dënuar për 

ndonjë nga veprat penale të parashikuara 

në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i 

dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-

vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, 

nëse nuk është përcaktuar një periudhë 

tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të 

nenit 76 të LPP-së. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të 

organit administrativ, drejtorit ose 

mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka 

ose fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse 

ose kontrolluese brenda operatorit 

ekonomik, si më poshtë: 

 

 

 

etj. 

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të 

formës së prerë për ndonjë nga veprat 

penale të përcaktuara në nenin 76/1 të 

LPP-së ose kanë qenë i dënuar dhe ka 

kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e 

ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është 

përcaktuar një periudhë tjetër nga 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni]] 
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gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 

të LPP-së, etj. 

 

Operatori ekonomik nuk është dënuar me 

vendim gjyqësor të formës së prerë për 

vepra që lidhen me veprimtarinë 

profesionale. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik nuk është në proces 

falimentimi (statusi aktiv). 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha 

detyrimet për taksat dhe kontributet e 

sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit 

në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e 

parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha 

detyrimet e energjisë elektrike, për të 

gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, 

sipas legjislacionit përkatës në fuqi. 

Ky informacion kërkohet për operatorët 

ekonomikë, të cilët operojnë në territorin 

e Republikës së Shqipërisë. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e 

tij në zbatimin e kërkesave ligjore në 

fuqi, përfshirë legjislacionin mjedisor, 

social dhe të punës. 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 

Operatori ekonomik nuk është në listën e 

operatorëve ekonomikë të ndaluar për të 

fituar kontrata publike në përputhje me 

nenin 78 të LPP-së. 

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e 

anëtarit të organit të administrimit, 

drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar 

ose ortak, ose me kompetenca 

përfaqësuese, vendimmarrjeje ose 

kontrolluese brenda tij persona të cilët 

janë /kanë qenë në këtë cilësi në një 

operator ekonomik të përjashtuar nga e 

Nëse dokumentacioni përkatës është i disponueshëm 

në formë elektronike, ju lutemi tregoni: 

Adresën e ueb-it: [shkruajeni] 

Autoritetin ose organin lëshues: [shkruajeni] 

Lloji i dokumentit: [shkruajeni] 
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drejta për të përfituar fonde publike, me 

vendim të Agjencisë së Prokurimit 

Publik, gjatë kohës që ky vendim është në 

fuqi. 

 

 

B: DEKLARATA Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura 
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Deklarata Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, bëj këtë deklaratë në 

përputhje me nenin 1 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 

23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", dhe në zbatim të 

Ligjit Nr. 9121/2003 "Për Mbrojtjen e Konkurrencës", 

dhe garantoj që deklaratat e mëposhtme janë të vërteta 

dhe të plota në çdo aspekt: 

________________________ 

1. Kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj 

deklarate; 

Po [   ] 

2. Kuptoj që oferta e paraqitur do të skualifikohet 

dhe / ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimin 

publik nëse kjo Deklaratë konstatohet se nuk është e 

plotë dhe / ose e pasaktë në të gjitha aspektet; 

Po [   ] 

3. Jam i autorizuar nga Ofertuesi për të nënshkruar 

këtë Deklaratë dhe për të paraqitur një Ofertë në emër të 

Ofertuesit; 

Po [   ] 

4. Çdo person, nënshkrimi i të cilit paraqitet në 

dokumentacionin e ofertës është i autorizuar nga 

ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën 

në emër të ofertuesit; 

Po  [   ] 

5. Për efekt të kësaj deklarate dhe ofertës së 

paraqitur, unë e kuptoj se fjala "konkurrent" nënkupton 

çdo operator tjetër ekonomik, përveç Ofertuesit, 

pavarësisht nëse paraqitet si një bashkim i operatorëve 

ekonomikë ose jo, që: 

a) paraqet një ofertë në përgjigje të Njoftimit të 

Kontratës të bërë nga Autoriteti Kontraktor; 

b) është ofertues i mundshëm i cili, bazuar në 

kualifikimet, aftësitë ose përvojat e tij, mund të paraqesë 

një Ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës . 

Po [   ] 

6. Ofertuesi deklaron se e ka përgatitur ofertën e tij 

në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, komunikuar dhe 

pa pasur ndonjë marrëveshje ose dakord me ndonjë 

konkurrent tjetër; 

Po [   ]   Jo [   ] 

7. Ofertuesi deklaron se është konsultuar, ka 

komunikuar, ka lidhur marrëveshje me një ose 

më shumë konkurrentë në lidhje me këtë 

procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në 

dokumentet e bashkangjitura, detajet e kësaj 

oferte përfshijnë emrat e konkurrentëve, natyrën 

dhe arsyet e konsultimit, komunikimit, 

marrëveshjes ose angazhimit (në rast të një 

bashkimi të operatorëve ekonomikë ose nën-

kontraktimit). 

Po [   ]   Jo [   ] 

8. Në veçanti, pa cenuar pikat 6 dhe 7 më lart, nuk 

ka pasur asnjë konsultim, komunikim, kontratë 

ose marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje 

me : 

a) çmimet; 

b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për 

llogaritjen e çmimit; 

c) qëllimin ose vendimin për të paraqitur një ofertë ose 

jo; ose 

Po [   ]   Jo [   ] 
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d) paraqitjen e një oferte që nuk plotëson specifikimet e 

kërkesës së ofertës. 

9. Për më tepër, nuk ka pasur asnjë konsultim, 

komunikim, marrëveshje ose kontratë me ndonjë 

konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet 

ose këërkesat specifike të punëëve shërbimeve/apo 

pajisjeve në lidhje me prokurimin përkatës, përveç kur 

thuhet në pikën 7 më lart. 

Po [   ]   Jo [   ] 

10. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të ditura ose 

treguar ofertuesve të tjerë në asnjë mënyrë, qoftë para 

datës dhe orës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes së 

ofertës fituese dhe nënshkrimit të kontratës, përveç 

nëse kërkohet nga ligji ose nëse thuhet specifikisht nën 

pikën 7 më lart. 

Po [   ]   Jo [   ] 

 

C: DEKLARATA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT 

Deklarata 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon: 

Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një 

zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të 

ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike. 

Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e 

zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të 

përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe 

institucionit publik janë: 

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose 

Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës 

së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe 

Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i 

Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të 

Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe 

Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore 

(Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe 

Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi 

me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të 

institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të 

cilit është i barabartë me atë të Drejtori i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të 

administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. 

Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të 

kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të 

interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së 

kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, 

ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një 

institucion varësie. 

Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një 

këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të 

qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të 

zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin 

ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë 

është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 

07.04.2005. 

Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me 

përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me 
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zyrtarin, d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të 

bashkëshortit dhe bashkëjetuesit. 

Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 

07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksioneve Publike", të 

ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimi 

dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligji Nr. 162/2020, datë 23.12.2022 "Për Prokurimin Publik". 

Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, 

Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes 

privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu. 

 

 

D: DEKLARATA “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës” 

Deklarata  Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj 

nën përgjegjësinë time të vetme se: 

 

1. Operatori ekonomik garanton 

mbrojtjen e së drejtës për punësim dhe 

profesion nga çdo formë e 

diskriminimit parashikuar nga 

legjislacioni i punës në fuqi. 

Po [   ]   Jo [   ] 

2. Operatori ekonomik ka kontratat 

përkatëse të punës me punonjësit e tij 

dhe garanton masa sigurie dhe 

shëndetësore për të gjithë dhe, në 

veçanti, për grupet në nevojë, bazuar në 

legjislacionin e punës në fuqi. 

Po [   ]   Jo [   ] 

3. Operatori ekonomik nuk ka ndonjë 

masë efektive ligjore të vendosur nga 

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe 

Shërbimeve Sociale (ISHPSHSH). Në 

rastet kur janë identifikuar shkelje 

ligjore, operatori ekonomik ka marrë 

masat e nevojshme për adresimin e tyre 

brenda afateve të përcaktuara nga 

ISHPSHSH. 

Po [   ]   Jo [   ] 

 

 

Pjesa III: Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit  

A: DEKLARATË “Per permbushjen e specifikimeve teknike dhe grafikut e realizimit të objektit të kontratës”  

Deklarata Përgjigje  

Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne 

deklarojmë se plotësojnë të gjitha specifikimet 

teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, 

dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe 

dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë 

(nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktor), dhe 

marrim përsipër të realizojmë objektin në 

përputhje me preventivin e punimeve  dhe 

grafikun e zbatimit të punimeve të përcaktuar 

nga Autoriteti kontraktor. 

Po [   ]   Jo [   ] 

 

 

B: DEKLARATË “Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate” 
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Deklarata Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën 

përgjegjësinë time të vetme se: 

Unë kam punonjësit e nevojshëm siç 

përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e 

vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të 

cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të 

noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen 

sqarime nga autoriteti/ kontraktor. 

Shënim: nëse ofertuesi do të mbështetet edhe 

në fuqinë punëtore të subjekte të tjera, duhet të 

deklarojë: 

Operatori ekonomik ____________________, 

do të mbështet në kapacitetet njerëzorë (fuqinë 

punëtore), të subjektit mbështetës 

______________________, i cili do të vërë në 

dispozicion _____ punonjës, (me profesionet 

përkatëse:_________, _________, 

__________ (nëse është rasti). 

 

Punonjës 

Po [   ]   Jo [   ] 

Nëse, po, numri i punonjësve: 

__________  

Gjithashtu, disponoj personelin kryesor të 

poshtëshënuar, sipas profileve 

(profesioneve/kualifikimeve) përkatese: 

1. Z.  _________________________,me 

profesion_______________, i punësuar pranë 

shoqërisë sonë, në rolin e 

___________________, 

2. Z.  _________________________,me 

profesion_______________, i punësuar pranë 

shoqërisë sonë, në rolin e 

___________________, 

3. Z.  _________________________,me 

profesion_______________, i punësuar pranë 

shoqërisë sonë, në rolin e 

___________________, 

 

Makineri e mjete 

Po [   ]   Jo [   ] 

Nëse, po, të listohen me të dhënat konkrete 

 

 

C: DEKLARATË “Për disponimin e mjeteve/pajisje/makinerive të nevojshme për realizimin e punimeve  

objekt kontrate” 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të vetme se zoteroj mjetet pajisjet teknike dhe  

asetet e tjera fizike për të realizuar këtë kontratën. 

Mjetet e poshtëshënuara, pavarësisht formës së disponimit të tyre, nuk janë të angazhuara në asnjë objekt  tjetër  

dhe do anagazhohen vetëm për realizimin e këtij objekti. 

  Në pronësi   

Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes 

qarkullimit 

Nr. Shasisë Të tjera 

1     

2     

3     

4     

5     

 

  Me qira    

Lloji i 

Mjetit 

Targa  

e 

mjetit 

Nr. Lejes 

qarkullimit 

të mjetit 

Nr. 

Shasisë 

së mjetit 

Nr. Kont së 

qerasë 

(noterisë) 

Afati i 

kontratës 

qerasë(data 

e fillimit 

dhe 

mbarimit) 

1      

2      
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3      

4      

5      

6      

 

 

  Kontratë furnizimi   

Materiali/pro

dukti për të 

cilin paraqitet 

kontrata e  

furnizimit 

Nr. Kont së 

furnizimit 

(noterisë) 

Afati i kontratës 

furnizimit (data e 

fillimit dhe 

mbarimit) 

Të tjera  

1.     

2     

3     

4     

 

D. Deklaratë mbi Mosangazhimin e Kapaciteteve Teknike në Kontrata Te Tjera 

Deklarata  Përgjigje 

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj2 

nën përgjegjësinë time të vetme se: 

 

 Mjetet/pajisjet/makineritë e deklaruara në këtë 

procedurë prokurimi, pavarësisht formës së 

disponimit të tyre, nuk do të jenë të angazhuara 

në asnjë kontratë apo punëmarrje tjetër dhe do 

të angazhohen vetëm për realizimin e këtij 

objekti. 

 

  

Nëse kerkohet, stafi teknik i poshtëshënuar: 

Z.  _________________________,me 

profesion_______________, i punësuar pranë 

shoqërisë sonë, në rolin e 

___________________, 

etj ., 

i deklaruar në këtë procedurë prokurimi, nuk 

është i angazhuar në asnjë kontratë apo 

punëmarrje tjetër publike, që bie ndesh me 

legjislacionin e fushës së ndërtimit, dhe do të 

angazhohet vetëm për realizimin e këtij objekti. 

 

 

Data e dorëzimit të deklaratës ________________       

                                                           
2 Kjo deklaratë ka si qëllim garantimin e disponueshmërisë së mjeteve për plotësimin me sukses të kontratës objekt 

prokurimi sipas kërkesave të makinerive në DST 
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Emri, Mbiemri, Firma ________________________ 

Vula_________________ 
Ju lutemi sigurohuni që: 

 

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë 

të Vetëdeklarimit. 

 

- Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera,  një Formular 

i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës. 

 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë të informacionit të  

deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër. 

 

Shenim: Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/ kontraktor duhet t’i kërkojë 

ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë 

elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me 

origjinalin. 
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Shtojca 9 

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik] 

FORMULAR VLERËSIMI 

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

Autoriteti ose kontraktor/Investitori 

Adresa/Tel. 

Emri i Titullarit/Administratorit 

VËRTETOJ  SE: 

Autoriteti ose kontraktor/Investitori  ka nënshkruar kontratën me  

Emri i operatorit NIPT/ 

Bashkimit të operatorëve NIPTET/ 

Nënkontraktoret NIPTET 

Adresa/t 

Objekti i kontratës: 

 

Data e fillimit të kontratës Data e mbarimit të kontratës 

Vlera sipas kontratës Vlera e realizuar 

% e bashkimit te O.E. dhe përshkrimi i 

punëve të kryera nga secili anëtar 

Nënkontraktoret. 

 

Vlerësimi  (shprehur me fjalë) 

 

 

E përmbushur 

E papërmbushur 
 

Firma  

Vula e Autoritetit Kontraktor 
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Shtojca 10 

(Shtojcë për t’u plotësuar nga autoriteti kontraktor) 

 

PREVENTIVAT E PUNIMEVE 
PREVENTIV ZBATIM PUNIMESH: 

 

 

KAP. PERMBLEDHJE E PUNIMEVE VLERA (leke) 

  

1 PUNIME NDERTIMI                         

2 INSTALIME ELEKTRIKE                 

3 INSTALIME MEKANIKE                

A SHUMA 1+2+3  

  FONDI REZERVE 3%  

  SHUMA A PA TVSH  

  T.V.SH.  20%  

  SHUMA A ME TVSH  

5 PAISJE ELEKTRIKE                           

6 PAISJE MEKANIKE                            

7 Ruajtja e dokumentave                         

B SHUMA 5+6+7  

  SHUMA B ME TVSH  

  VLERA TOTALE  (A+B) LEKE ME TVSH   

 

 

       

A   PUNIME NDERTIMI 

Nr Nr.Anal Pershkrimi i punimeve Njesia  Sasia  
Cmimi 

(leke) 

 Vlera 

(leke)  

  

A1   PUNIME PRISHJE         

1 An Heqje catise egzistues ne objekt m2 220   

2 An Heqje  e dyerve  ekzistuese m2 9   

3 An Heqje  e dritareve dhe vetratave duralumini ekzistuese m2 32   

4 An Prishje  e suvatimeve te demtuara  ekzistuese ne mure  m2 350   

5 2.246/1 Prishje mur tulle me pastrim (objekt egzistues) m3 10.4   

6 An Prishje Tavanit te gipsit ne katin perdhe m2 129   

7 An Prishje strukture metalike kg 750   

8 2.37/5b Transport per heqjen e mbeturinave  deri ne 7-10 km  m3 67   

Shuma A 1  leke  

  

A2   PUNIME GERMIMI         

1 
3.25/a+2.

37/5b 

Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 

m, toke e zak. 
m3 43   

Shuma A 2  leke  

              

A3                                   PUNIME HIDROIZOLIMI DHE DRENAZHIMI 

1 
3.An/1t+

An 
F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm ml 85   

2 3.377 Ndertim drenazhi, mbushje me gure lumi m3 43   

3 An - 19 Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm Copë 3   

                                                    Shuma A 3  leke  
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A4                                   PUNIME SHTRESASH 

1 2.262/4 Shtrese betoni C 16/20  m3 17   

2 An Trajtimi i siperfaqes se shtreses me kuarts dhe helikopter m2 169   

3 2.273/4 F.V Davancale t=2cm mermeri  (dritare) m2 9   

4 3.212/b Shtrese stabilizant t=10cm m2 85   

5 3.620 Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka m2 85   

6 3.619/a Bordura betoni 6x20 cm ml 85   

                                                    Shuma A 4  leke  

  

A5                         PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE 

1 2.310 Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 m2 200   

2 2.331 Suvatim e zakonshme fasade mur tulle h~8m m2 150   

3 2.330 Patinim tavani allçi (stuko) m2 169   

4 2.308/a Suvatim me grafiato h > 4 m m2 308   

5 2.297/a Tavan me kartonxhes m2 169   

6 An Korniza polisteroli te veshura me rezine  ml 300   

                                                    Shuma A 5  leke  

  

A6                        PUNIME DYER DHE DRITARE 

1 2.386/2 Dyer te blinduara importi. m2 5.50   

2 2.375/1 F.V Dritare duralumini plastike me dopjo xham m2 32.00   

3 An F.V Perde te brendshme ne dritare m2 32.00   

                                                    Shuma A 6  leke  

  

A7                        PUNIME BOJATISJE 

1 2.404/1 
Lyerje me boje hidroplastike importi cilesi e I-re 

(mure+tavane) 
m2 660   

2 2.404/1 Lyerje me boje hidroplastike importi cilesi e I-re (Fasade) m2 308   

                                                    Shuma A 7  leke  

  

A8   PUNIME TARRACE         

1 2.218 Çati vendi zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla vendi m2 220   

2 2.212 Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat  ml 45   

3 2.206 Kasete shkarkimi me llamarine xingat copë 6   

4 2.209 Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm ml 35   

Shuma A 8  leke          

  

    SHUMA (A-1 ÷ A -8)  leke  

    

E   INSTALIMET ELEKTRIKE 

Nr Nr.Anal Pershkrimi i punimeve Njesia  Sasia  
Cmimi 

 (leke)   

 Vlera 

(leke) 

  

E1                  IMPIANTI I INSTALIMEVE TE FUQISE DHE NDRICIMIT 

1 2.481/1 F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 ml 1272   

2 2.481/2 F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 ml 980   

3 480/3 F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm ml 2252   

4 An 
F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR 

; S=5x6 mm2 
ml 100   

                                                    Shuma E 1  leke  

  

E2                                SISTEMI ELEKTRIK I FUQISE 

1 2.485/g  F.V.Priza ne tokezim Tip " Shuko " , In = 16 A  cope 10   

2 An F.V Kuti per celesa e priza 16 A cope 10   

3 An F.V Kuti shperndarese me kapak PT-2-4 dim. 150x100x50 cope 6   

                                                    Shuma E 2  leke                  
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E3                                SISTEMI ELEKTRIK I NDRICIMIT 

1 2.485/1,2 F.V Çeles 1 polar 220V 10A ("Vimar"  ose Gewis) cope 6   

2 An F.V Çeles deviat,1polar,1modular,10A,250A cope 3   

3 An F.V Kuti shperndarese me kapak PT-2-4 dim. 150x100x50 cope 10   

4 2.490/f F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende) cope 1   

5 2.490/g F.V Kasete plastike KE me 48 modular (vende) cope 1   

6 2.490/1b 
F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/2P kl. C ; 

Icc=6 KA, Un=220V 
cope 18   

7 2.490/1a 
F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, kl. C ; 

Icc=6 KA, Un=220V 
cope 12   

8 2. a-108 
F.V. Automat magneto-termik - diferencial, In=25A/4P kl. C ; 

Icc=6 KA, Un=400V ;  
cope 8   

9 2.490/1c F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A cope 2   

10 2.490/1e F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A cope 2   

11 2. a-120 Llampe sinjalizimi 220V;1.2w cope 6   

                                                    Shuma E 3  leke  

  

E4                                SISTEMI TELEFONIK DHE KOMPJUTERIK 

1 An F.V Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45,cat 6e,FTP cope 1   

2 An F.V Priza rrjeti telefonik tip RJ-45,cat 6e,FTP cope 1   

3 An F.V Kabllo rrjeti kompjuterik,Tip FTP cat 6 ml 100   

4 An F.V Kabllo rrjeti telefonik,Tip FTP cat 6 ml 100   

5 480/3 F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm ml 100   

                                                    Shuma E 4  leke                

  

E5                                SISTEMI I SINJALIZIMIT TE ZJARRIT 

1 Analize 
F.V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, 

me modul komunikimi 
cope  6   

2 Analize 
F.V Detektore nxehtesie multi sensitiv inteligjent te 

adresueshem, me modul komunikimi 
cope  6   

3 Analize 

F.V Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, 

per vendosje ne ambient te brendshem, tip inteligjent te 

adresuesheme, me intesitet 120dB. 

cope  2   

4 Analize 

F.V Sirena alarmi zjarri, me ndricues me llambe vezulluese, 

per vendosje ne ambient te jashtem, tip inteligjent te 

adresuesheme, me intesitet 120dB. 

cope  1   

5 Analize 
F.V Pulsant manual alarmi zjarri me thyerje xhami, Type 

1469, IP-65 
cope  2   

6 Analize F.V Kabull per loop-in te detektoreve JE-H(ST), 2x1.5mm2 ml 250   

7 Analize 
F.V Kabull per loop-in te sirenave, me rezistence ndaj zjarrit 

deri 3ore, FTG10(O)M1, me S=2x1.5mm2 
ml 200   

8 Analize F.V Tub drejte d.16 rigid me kthesa, aksesore, klemeri ml 150   

9 Analize F.V Llampa sinjalizuese (qe vendosen nen tavanin e gipsit) cope  3   

10 an. 
F.V sistem per shuarjen e zjarrit sprinkel me depozite me 

CO2 
cope  1   

11 an. F.V Tabele Fikese zjarri me pluhur    Code Al - 5204 cope  4   

                                                    Shuma E 5  leke  

    SHUMA (E-1 ÷ E -5)  leke  

  

F                                PAISJET ELEKTRIKE 

F1                      Furnizim paisje Elektrike 

1 2. a-138 F.Ndricues fluoreshent 2x40w,IP40 cope 46   

2 An 
F.Ndricuesa evakuimi EXIT,rezistent ndaj zjarrit deri ne 

temperaturen 850 °C 
cope 7   

3 An 
F.Ndricuesa emergjernce,rezistent ndaj zjarrit deri ne 

temperaturen 850 °C 
cope 7   

    SHUMA ( F1 )  leke  

  

V1                      Vendosje paisje Elektrike 

1 2. a-138 V.Ndricues fluoreshent 2x40w,IP40 cope 46   
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2 An 
V.Ndricuesa evakuimi EXIT,rezistent ndaj zjarrit deri ne 

temperaturen 850 °C 
cope 7   

3 An 
V.Ndricuesa emergjernce,rezistent ndaj zjarrit deri ne 

temperaturen 850 °C 
cope 7   

    SHUMA ( V1 )  leke                

  

M   INSTALIMET MEKANIKE 

Nr Nr.Anal Pershkrimi i punimeve Njesia  Sasia   
Cmimi  

 (leke) 

 Vlera 

(leke) 

  

M1   INSTALIME MEKANIKE 

1 An. 

F.v. Kanale Ajeri ‐  Llamarine Xingato  (δ = 0.6‐ 1 mm), 

bashkim me flanxhe bashke me sistemin e mberthimit, 

varjeve dhe montimit  . Spesori I tubacionit ,  dimensioni I 

flanxhes , hapsirat e morseterise se flanxhave , hapsira 

ndermjet varjeve dhe dimensionet e profilit mbajtes dhe 

prixhoniereve sipas pershkrimit ne projekt dhe specifikimet 

teknike shoqeruese. Prodhimi , montimi dhe dorezimi i 

punimeve sipas pershkrimit ne specifikime teknike . 

ton 1.2   

2 An. 

F.V Termoizolues per kanalet e ajrit. Materiali shkumë 

elastomerike me bazë gome sintetike, temperatura 

maksimale/minimale e sherbimit +110°C/‐ 50°C, 

percjellshmeria termike me e vogel se 0.4W/m²°C  . Spesori I 

termoizolimit  sipas pershkrimit ne projekt dhe specifikimet 

teknike shoqeruese. Montimi dhe dorezimi i punimeve sipas 

pershkrimit ne specifikime teknike dhe rekomandimeve te 

entit prodhues . 

m2 280   

3 An. 

F.v. Grile me konstruksion alumini 400x200 mm per 

furnizimin dhe ekstraktimin e ajrit pershkruar si ne projekt 

dhe specifikime bashke me sitemin e montimit 

cope 32   

4 An. 

F.v. Grile me konstruksion alumini 300x150 mm per 

furnizimin dhe ekstraktimin e ajrit pershkruar si ne projekt 

dhe specifikime bashke me sitemin e montimit 

cope 18   

5 An. 

F.v. Grile kundra shiut me konstruksion alumini 700x300 mm 

per furnizimin dhe ekstraktimin e ajrit pershkruar si ne projekt 

dhe specifikime bashke me sitemin e montimit 

cope 2   

6 An. 

F.v. Grile kundra shiut me konstruksion alumini 600x300 mm 

per furnizimin dhe ekstraktimin e ajrit pershkruar si ne projekt 

dhe specifikime bashke me sitemin e montimit 

cope 2   

    SHUMA ( M1 )  leke          

              

F                                PAISJET MEKANIKE 

F2                      Furnizim paisje Mekanike 

1 Ana. 145 

F.Rekuperator  (Q=1000 m3/h), I tipit me rryma te kunderta, 

kembyes nxehtesie me pjastra, η=55%, e kenaqshme 73% 

sipas standartit. Ndertimi , shasi metalike e galvanizuar ose 

profil alumini i anodizuar, panel sandwich, llamarine e 

galvanizuar dhe shkume poliuretani ne mes. ventilator te tipit 

centrifugal ose aksial. tape kondesati, strukture antikorrodive 

ne pikat e matjes dhe kontrollit. filtra G3 ne hyrje dhe ne 

dalje. Niveli i zhurmave maksimal 37 dB. E certefikuar me 

"Eurovent Certification". 

cope 2   

2 Ana F.Aspirator  (Q=1000 m3/h), trefazor. cope 2   

3 an. 

F.Fikese zjarr me pluhur. Tip bombel (e levizshem).  Klasa e 

zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. 

Diametri 190mm, lartesia 640 mm. 

cope  10   

    SHUMA ( F2)  leke  

  

V2                      Vendosje paisje Mekanike 

1 Ana. 

V.Rekuperator  (Q=1000 m3/h), I tipit me rryma te kunderta, 

kembyes nxehtesie me pjastra, η=55%, e kenaqshme 73% 

sipas standartit. Ndertimi , shasi metalike e galvanizuar ose 

profil alumini i anodizuar, panel sandwich, llamarine e 

cope 2   
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galvanizuar dhe shkume poliuretani ne mes. ventilator te tipit 

centrifugal ose aksial. tape kondesati, strukture antikorrodive 

ne pikat e matjes dhe kontrollit. filtra G3 ne hyrje dhe ne 

dalje. Niveli i zhurmave maksimal 37 dB. E certefikuar me 

"Eurovent Certification". 

2 Ana V.Aspirator  (Q=1000 m3/h), trefazor. cope 2   

3 an. 

V Fikese zjarr me pluhur. Tip bombel (e levizshem).  Klasa e 

zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. 

Diametri 190mm, lartesia 640 mm. 

cope  10   

    SHUMA ( V2 )  leke  

         

R                              RUAJTJA E MATERIALEVE TE ARSHIVES 

R1   Ruajtja e materialeve te arshives 

1 an. 
Mjedis per ruajtjen e arshives + punetori per transportimin ne 

mjedisin ku do ruhen 
muaj 1   

    SHUMA ( R )  leke             
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Shtojca 11:  

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit3 

 

[Vendndodhja dhe data] 

[Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] 

[Adresa e Ofertuesit] 

 

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit > 

 

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. 

Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”. 

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin 

e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë  se jeni skualifikuar pasi oferta e 

paraqitur nga ju është  refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Nëse mendoni se autoriteti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së 

prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit te njoftimit 

te fituesit sipas parashikimeve të  Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik. 

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të  

interesuar për iniciativat tona të prokurimit. 

Me respekt,  

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtojca 12  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

 

[Data] 

 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasitë dhe 

kohëzgjatja e kontratës] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

                                                           
3Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore 
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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim    

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1._________________________________               

_________________________________________ 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  

____________________________________________________________________________

__ 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2._________________________________                

_________________________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it

   

Vlera  

____________________________________________________________________________

___ 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj._________________________________________________________________________

________ 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1._________________________________             __________________________ 

________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it        

arsyet e mëposhtme 

2._________________________________                    

_______________________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                    arsyet 

e mëposhtme 

*  *  * 

 

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

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____________ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë 

dhe shifra] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

  

     

 

[Titullari i Autoritetit Kontraktor] 
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Shtojca 13  

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 4 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

[Data] 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues] 

 

Procedura e prokurimit/lotit 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë  dhe 

kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve 

Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim    

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1._________________________________               

_________________________________________ 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  

____________________________________________________________________________

__ 

                    (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.________________________________                 

_________________________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it

   

Vlera  

____________________________________________________________________________

___ 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

                                                           
4 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 
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Etj._________________________________________________________________________

________ 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1._________________________________                    _________________           

________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it               

arsyet   

2._________________________________                    _____________________  

_________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                               

arsyet   

  

*  *  * 

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

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

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

suksesshme. 

 

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

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

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

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

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

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat:  (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. 

datë)_______________________________________ 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 
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Shtojca 14 

(Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR  

[Data] 

 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm] 

 

1._________________________________________ 

2.  _________________________________________ 

3._________________________________________ 

 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: 

Number  of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.] 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë 

të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it 

   

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme___________________________________________________________________

_______ 

                             (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

2._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                               Numri i NIPT-it   

  

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)     _____________________________ 

                              e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

1._________________________________                    ______________             

__________________ 
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Emri i plotë i shoqërisë                Numri i NIPT-it 

 arsyet   

 

2._________________________________                    _________________           

_______________ 

Emri i plotë i shoqërisë _________________                         Numri i NIPT-it            arsyet   

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it   

 

Vlera /  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme )              

_____________________________ 

   (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

 

2.________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                    Numri i NIPT-it  

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)           _____________________________ 

                          (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

 

Etj.______________________________ 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të  Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

[Drejtuesi i Autoritetit Kontraktor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtojca 15 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër] 
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FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT5) 

 

[Data] 

 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm] 

1._________________________________________ 

2.  _________________________________________ 

3._________________________________________ 

 

*  *  * 

Procedura e prokurimit: 

Number  of  procedure/lot  reference: 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.] 

 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë  procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët 

ekonomikë me  vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it 

   

 

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)________  _______________________________________________________                                                  

                       (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

2._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                               Numri i NIPT-it   

  

 

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)_____________________________________ 

                           (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

 

1._________________________________                    ________________             

____________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it          arsyet   

  

                                                           
5 Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime 
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2._________________________________                    _____________                 

______________ 

Emri i plotë i shoqërisë                                                       Numri i NIPT-it                   arsyet   

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët ekonomikë të 

mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm: 

1._________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it   

 

 Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)_____________________________________ 

                       (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

 

2.________________________________                    _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                    Numri i NIPT-it  

 

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme)_____________________________________ 

                         (e shprehur në shifra dhe në fjalë) 

 

Totali i pikëve të marra _______________ 

Etj.______________________________ 

 

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqisni tek [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor ] sigurimin 

e kontratës brenda ____________ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur draft 

marrëveshjen. 

 

 

Ankesat: (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr dhe 

datë)_______________________________________ 

 

 [Titullari i Autoritetit Kontraktor] 

 

 

 

 

 

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK) 

Ky Seksion përmban : 

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme  

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës 

Shtojca 18: Formulari i Sigurimit të Kontratës 
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Shtojca 16 

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)  

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe 

dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe 

detyrimet e palëve. 

Neni 1    Dispozitat e përgjithshme 

1.1 Përkufizimet 

 Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto 

Kushte të   Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:  

1.1.1 Kontrata 

1.1.1.

1 

“Kontrata” do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më 

shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve kontraktore, që kanë si 

objekt kryerjen e punimeve në përputhje me LPP. 

1.1.1.

2 

"Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo 

ndryshim të saj. 

1.1.1.

3 

“Çmimi i Kontratës” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesi  siç specifikohet në 

kontratë. 

1.1.1.

4 

 

1.1.1.

5 

"Përfundimi” do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga 

Kontraktuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë. 

“Ndërprerje e Kontratës” do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas 

përcaktimeve në Nenin 28.   
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1.1.1.

6 

"Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e punimeve, 

materialeve/pajisjeve/produkteve që do të përdoren për realizimin e objektit të kontratës 

dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.  

1.1.1.

7 

 

1.1.1.

8 

 

1.1.1.

9  

 “Projekte teknike” paraqitja e detajuar në mënyrë vizuale dhe skematike (në vizatimet 

përkatëse) të  kërkesave të autoritetit kontraktor sa i takon përmasave, volumeve apo 

detajeve teknike të objektin e prokurimit, sipas formateve dhe/ose standardeve të 

parashikuara në legjislacionin e fushës. Përkatëse. 

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

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

ne dore. 

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

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

“Projekt – ide” do të thotë kërkesat e autoritetit kontraktror mbi objektin e kontratës, të 

paraqitura në mënyrë skematike apo grafike, jo detyrimisht plotësisht të detajuara, por që 

përfshijnë të paktën të dhënat minimale të pandryshueshme, të asaj cfarë kërkohet të 

realizohet.  

“Terma reference”do të thotë pasqyrimi i qëllimit, apo strukturave të një projekti ku 

cilësohen vizioni, objektivat, fushëveprimi, për produktin e pritshëm, si dhe stafi, rolet dhe 

përgjegjësitë e tij, për realizimin e produktit që kërkohet. 

“Pajisje” do të thotë makineritë, mjetet dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në 

kantier për realizimin e Ndertimeve. 

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

nga kontraktori për kryerjen e punimeve.  

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

të kontratës.  

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

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

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

shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.    

“Afati i realizimit te punimeve” do të thotë koha e nevojshme për realizimin e objektit të 

kontratës, e  shprehur në mënyrë të detajuar në Grafikun e Realizimit të Punimeve. 

 “Katalog” do të thotë një “libër” që përmban listën e materialeve/pajisjeve/produkteve 

përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e montimit/instalimit apo të 

përdorimit të tyre.“Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti 

Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.  

“Kantier” do të thotë vendi fizik (vendndodhja) ku do të realizohen punimet objekt kontrate. 

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

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

dhe nëntokës së kantierit. 

“Regjistrat e veprimtarive dhe/ose çështjeve” dokument ku regjistrohen të gjitha 

veprimtaritë, proceset apo çështjet që kanë ndodhur gjatë ekzekutimit të punëve, me datën, 
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shkakun, masat përmirësuese të ndërmarra nëse është rasti, palën përgjegjëse, statusin apo 

gjendjen e tyre në përfundim të masave të ndërmarra. 

1.1.1.

10 

“Ofertë” do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Kontraktori ka 

dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë. 

1.1.1.

11 
"KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. 

1.1.1.

12 
"KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës. 

1.1.2 Palët e Kontratës 

1.1.2.

1 

“Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Autoritetit kontraktor dhe 

Kontraktorit (realizuesit të punimeve)sipas kontekstit. 

1.1.2.

2 

"Kontraktori" do të thotë operatori (ët) ekonomik që do të realizojë punimet objekt 

kontrate. 

1.1.2.

3 

"Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese 

të puneve ose Shërbimeve të Lidhura me to. 

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi 

1.1.3.

1 
"Test i materiale/pajisjeve" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë 

specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me specifikimet teknike dhe 

legjislacionin e fushës,  për qëllimin e përcaktimin të parametrave të materialeve/pajisjve, 

para se të lejohet përdorimi/montimi/instalimi i tyre në objekt. 

1.1.3.

2 
"Ditë" do të thotë një ditë kalendarike. 

1.1.4 Punimet 

1.1.4.

1 

“Punime” do të thotë të gjitha proceset që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori 

për realizimin e objektit të kontratës. Përfshijnë gërmimin, ndërtimin, riparimin, rinovimin, 

instalimin, formatimit, testimin, zhvendosjen, transportin dhe cdo procss që është 

parashikuara në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu 

të përkufizuara në dokumentat e tenderit 

1.1.4.

2 
"Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me realizimin e proceseve, 

siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare 

ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës. 

1.1.5 Përkufizime të tjera 

1.1.5.

1 

"Adresa e autoritetit kontraktor" është adresa e specifikuar në KVK. 

1.1.5.

2 

"Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 25 “Forca Madhore”. 

1.1.5.

3 
"Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10  “Sigurimi i Kontratës”. 

1.1.5.

4 
“Vendi i realizimit të kontratës" apo “kantieri”, do të thotë vendi i përcaktuar në KVK. 

1.1.5.

5 

“E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivisht e 

pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të  Njoftimit të  Kontratës në  SPE. 

1.1.5.

6 
Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 26.  
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1.1.5.

7 

“Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik 

dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të  LPP –së siç specifikohet në KVK 

1.1.5.

8 
"Praktikat e Ndaluara" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.  

1.2 Interpretimi 

1.2.1 
Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe: 

 
(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë; 

  
(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin 

përfshijnë edhe njëjësin; 

  
(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë  dakord” ose "marrëveshje" kërkojnë 

që marrëveshja të dokumentohet me shkrim; 

  
(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, 

printuar ose i bërë në mënyrë elektronike. 

1.2.2 Inkotermat 

(a) “Inkotermat” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e 

interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e 

lidhura me transferimin e Mallrave nga  shitësi tek blerësi. 

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo 

termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga 

Inkotermat. 

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të 

Inkotermave, të specifikuara në KVK, dhe të publikuara nga Dhoma Ndërkombëtare e 

Tregtisë. 

1.2.3 Modifikimi  

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i 

referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar 

rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë 

elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave 

është përzgjedhur Kontraktuesi. 

1.2.4 Heqja dorë 

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës 

duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i 

Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po 

hiqet dorë. 

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës  

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i 

pazbatueshëm, një  ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në 

vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës. 

1.3 Komunikimet 

 Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënien ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, 

pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të 

jenë: 

  (a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose 

transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rëna dakord të transmetimit elektronik siç 

përshkruhet në  KVK;  

Dhe 
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  (b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç 

përshkruhet në  KVK. Sidoqoftë: 

  (i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me 

rrethanat; dhe 

  (ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të 

dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa. 

 Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.  

1.4 Ligji dhe gjuha 

 
Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi. 

 

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK. 

 

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë 

gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës. 

 
 

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në 

një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve 

përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë. 

 

Kontraktuesi do të përballojë  të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë 

së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruara nga Kontraktuesi. 

1.5 Prioriteti i Dokumenteve 

 Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të 

njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon 

çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm. 

1.6 Hartimi i Kontratës 

1.6.1         Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e 

kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e 

Tenderit.    

1.6.2         Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.   

1.7 E drejta e autorit 

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha 

vizatimet, dokumentet, produktet, pajisjet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe 

informacione të dhëna autoritetit kontraktor nga kontraktori këtu do t'i mbeten këtij të 

fundit, edhe nëse ato i janë vënë në dispozicion autoritetit kontraktor drejtpërdrejt nga 

ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve/produkteve apo pajisjeve që 

përdoren për realizimin e punimeve objekt kontrate.. 

1.8 Detaje Konfidenciale 

 
Kontraktori dhe personeli i autoritetit kontraktor do të zbulojnë çdo informacion të tillë 

konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të 

verifikuar pajtueshmërinë e Kontraktuesit  me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur 

të saj. 

 
Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën 

e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në 

përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë  prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të 

veçanta të proceseve, materialeve/produkteve apo pajisjeve të përgatitura nga Pala tjetër pa 

marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, kontraktorët lejohen të zbulojnë çdo 
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informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar 

kualifikimet e tyre për të konkurruar në  procedura të  tjera. 

Pavarësisht nga sa më sipër, Kontraktori mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij 

dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga autoriteti kontraktor në masën 

e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, 

Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që 

parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Kontraktorit sipas 

këtij neni. 

1.9 Pajtueshmëria me ligjet 

 Gjatë realizimit të Kontratës Kontraktori respekton ligjet në fuqi. 

 Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta: 

  
(a) Kontraktori siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe licencat nga të gjitha 

autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin 

e Autoritetit Kontraktor që: 

 (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Kontraktorit të sigurojë në emër të  tij dhe  

(ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkohen për 

përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Kontraktori  ashtu dhe Autoriteti Kontraktor 

sipas Kontratës; 

 
(b) Kontraktori siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe licencat nga të gjitha 

autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin 

e Autoritetit Kontraktor që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Kontraktorit të 

sigurojë  në emër të  tij dhe që  janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, 

pa u kufizuar, vizat për personelin e Kontraktorit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për 

të gjitha materialet/pajisjet/produket apo makineritë e importuara të Kontraktori. 

Kontraktori siguron të gjitha lejet, miratimet dhe licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e 

Autoritetit Kontraktor sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e 

Kontratës. Kontraktori do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Autoritetin Kontraktor nga dhe 

kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe 

shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga 

Kontraktori ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa 

cenuar Nenin 7.1. 

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare  

 
Nëse Kontraktori është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë 

Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Autoritetit Kontraktor për 

përmbushjen e dispozitave të Kontratës. 

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Autoriteti Kontraktor 

 Kontraktorii i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Autoritetit Kontraktor çdo informacion ose 

dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluara, ose (ii) ) 

monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Autoritetit Kontraktor të Kontratës dhe për t'i dhënë 

mundësi Autoritetit Kontraktor të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me 

Kontratën. 

 

Kontraktori mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje 

me legjislacionin në fuqi. 

 

Neni 2  Praktikat e Ndaluara 

2.1 

 

 

2.2 

Kontraktori nuk /do të  autorizojë  ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, 

të angazhohen në Praktika të Ndaluara në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin 

e Kontratës. 
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Nëse Autoriteti kontraktor konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e 

konfiktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohej më parë, i kërkon 

Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme. 

 

 Nëse Autoriteti kontraktor gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive 

informon organet kompetente.  

 

Neni 3  Njoftimet  

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet 

me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.  

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet. 

 

Neni 4  Objekti i Kontratës 

4.1 

 

4.2 

Punimet, materialet/pajisjet/produket dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të 

realizohen apo përdoren gjatë realizimit të kontratës duhet të jenë sipas 

specifikimeve teknike, projekteve përkatëse, termave të referencës apo detyrës së 

projektimit nëse është rasti,sipas kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, 

si dhe me stardardet teknike në fuqi. 

Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit 

dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Kontraktori, për arsye objektive 

dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të 

mira se ato të tenderuara. 

Neni 5  Realizimi i punimeve 

5.1 Realizimi i të gjitha punimeve të parashikuara në projekt-preventiv, terma reference 

apo detyrë projektimi, nëse është rasti, si dhe i Shërbimeve të Lidhura me to do të 

jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit, si dhe me 

stardardet teknike në fuqi. 

Neni 6  Përgjegjësitë e Kontraktorit 

6.1 Kontraktori do të jetë përgjegjës për realizimi i të gjitha punimeve të parashikuara 

në projekt-preventiv, terma reference apo detyrë projektimi, nëse është rasti si dhe 

Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në objektin e kontratës, në përputhje me 

kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, si dhe me standardet tenike në 

fuqi. 

Neni 7  Çmimi i Kontratës 

7.1 Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit 

të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 24.  

 

Neni 8  Kushtet e Pagesës 

8.1 Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK. 

Kontraktori  duhet të paguhet nga Autoriteti Kontraktor punimet e realizuara, në 

përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë. 

8.2 Pagesat do të kryhen menjëherë nga Autoriteti Kontraktor, jo më vonë se periudha 

kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkese për pagesë nga 

Kontraktorit, dhe pasi Autoriteti Kontraktor ta ketë pranuar atë. 
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8.3 Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. 

Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë 

i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.  

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

Kontraktor, megjithëse Kontraktori ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në 

përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat 

përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për 

pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”. 

 

Neni 9  Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera  

9.1 Për materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës, 

të  prodhuara jashtë vendit të Autoritetit Kontraktor, Kontraktori do të jetë plotësisht 

përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifat e licencës dhe 

detyrime të  tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Autoritetit Kontraktor 

9.2 Për materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës, të  

prodhuara brenda vendit të Autoritetit Kontraktor Kontraktori do të jetë plotësisht 

përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri 

në realizimin e plotë dhe dorëzimin e objektit të kontratës, të Autoriteti Kontraktor 

9.3 Nëse në vendin e Autoritetit Kontraktor mund të jetë i disponueshëm për Kontraktorin  

ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Autoriteti Kontraktor duhet t’i krijojë 

mundës Kontraktorin të përfitojë nga këto lehtësira.  

Neni 10   Sigurimi i Kontratës  

10.1 Kontraktuesi, brenda afatit të caktuar nga Autoriteti Kontraktor në njoftimin e fituesit, 

paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK. 

10.2 Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e 

Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor i në KVK. 

10.3 Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për 

çdo humbje të rezultuar nga mospërmbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e 

Kontraktorit.  

10.4 Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Kontraktorit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës 

së përmbushjes së detyrimeve së Kontraktorit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim 

garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK. 

Neni 11  Nënkontraktimi 

11.1 

 

11.2 

 

11.3  

Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit 

Kontraktor dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.  

Autoriteti Kontraktor lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për punet 

që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Kontraktuesit. 

Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin. 

Neni 12  Specifikimet dhe Standardet 

12.1 

 

(a) Kontraktori duhet të sigurojë që punimet,  Shërbimet e Lidhura, apo 

materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e objektit të kontratës,  të jenë 

sipas specifikimeve teknike, projekteve përkatëse, termave të referencës apo detyrës së 

projektimit nëse është rasti, sipas kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, si 

dhe me stardardet teknike në fuqi. 
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 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekte, preventiv, detyrë projektimi, 

terma reference, ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti 

Kontraktor, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktori duhet ta 

kishte parë dhe këshilluar Autoriteti Kontraktor për të. 

Furn 

The 

 (c)      Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat 

do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të 

jenë ato të specifikuara në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo 

kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga 

Autoriteti Kontraktor i dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 26 të këtyre kushteve 

dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127. 

 

12.2 Kontraktori, në rast se evitohen mospërputhje apo mangësi në projekt-preventiv dhe 

kantier, brenda një afati të përcaktuar në kontratë, paraqet kërkesat për 

ndryshime/modifikime/përshtatje të zbatimit të kontratës. 

 

12.3 Autoriteti Kontraktor administron kërkesat për ndryshime/modifikime/përshtatje të 

zbatimit të kontratës, dhe sigurohet që këto kërkesa të shqyrtohen në strukturat përkatëse, 

brenda afateve të përcaktuara në kontratë. 

 

Neni 13 Testimet dhe Inspektimet 

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

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

nga kontraktori brenda çmimit të kontratës. Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e 

tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.  Nëse materialet prodhohen 

ose pregatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit, kontraktori duhet të 

sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto testime dhe inspektime. 

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

inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të 

verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës.  

Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testimeve.   

Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti 

Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun. 

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

inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara 

në zbatimin e kontratës. 

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

çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës. 

Neni 14 Siguracioni  

14.1 Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Kontraktuesi  duhet të sigurojë punimet,  

Shërbimet e Lidhura, apo materialet/pajisjte/produktet që përdoren për realizimin e 

objektit të kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me 

realizimin, prodhimin ose blerjen, transportin, apo cdo procesi tjetër, në përputhje me 

Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK. 
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Neni 15. Sigurimi Teknik dhe Mjedisor 

 

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

 

15.2 Kontratori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e 

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

humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e 

gazrave, Lëndët e përbëra organike te rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë 

shëndetin dhe mjedisin.  

Neni 16: Zbulimet 

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

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

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

procedurën e administrimit të objekteve. 

Neni 17: Disponimi i Kantierit 

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

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

brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e 

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

dhe kontraktorit i lind e drejta të kërkoje amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të 

Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes. 

Neni: 18: Masat në lidhje me sigurinë dhe shëndetin në punë. 

18.1 Autoriteti Kontraktor duhet dhe Kontraktori duhet te sigurohen, që gjatëë zbatimit të 

kontratës të përmbushin detyrimet lidhur me kërkesat e sigurisë së shëndetit, punëve, ambientit 

për punët, apo nevojave për aftësi ose përvojë të specializuar mjedisore, sociale ose shëndetësore 

dhe të sigurisë, sikurse përcaktohet gjatë përgatitjes së dokumenteve të prokurimit. 

18.2 Specialistët e sigurisë në punë, pjesë e stafit/personelit të Kontraktorit, duhet të disponojnë 

kualifikimet e parashikuara në legjislacionin e fushës, për marrjen e masave të e nevojshme për 

të siguruar pajtueshmërinë me kërkesat e sigurisë në punë, gjatë zbatimit të objektit të kontratës. 

Neni: 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit  

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

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

kritike për aktivitetet e Punimeve. 

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

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

efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e 

aktiviteteve. 

Neni 20  Dëmet e likujduara  

 
Dëmet e likuidueshme për vonesën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifat e 

mëposhtme ditore: 

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

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

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

kontratës. 
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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 Garancia  

21.1 
Kontraktori garanton se materialet/pajisjet/produktet e përdoruara gjatë realizimit të 

punimeve janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se sigurojnë 

përmirësimet e duhura të objektit të prokurimit, me përjashtim kur parashikohet ndryshe 

në kontratë. 

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

punimet apo materialet/pajisjet/produktet e përoruara gjatë realizimit të punimeve, nuk 

kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të 

shkaktuara nga projektimi/zbatimi, cilësia e tyre në prodhim, apo nga puna nën kushte 

normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.  

21.2 
Autoriteti Kontraktor përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse 

është rasti), pasi punimet objekt kontrate, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë 

realizuar  dhe marrë në dorëzim pas përfundimit të tyre. 

21.3 
Kontraktori  do të njoftojë Autoritetit Kontraktor duke treguar natyrën e 

problemeve/defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, 

menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Autoriteti 

Kontraktor do të sigurojë të gjitha mundësitë që Kontraktori të inspektojë defekte të tilla. 

21.4 
Pas marrjes së njoftimit, Kontraktori i duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të 

riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi materialet/pajisjet/produktet ose pjesët e dëmtuara, 

pa ndonjë kosto për Autoritetit Kontraktor 

Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktori nuk arrin të rregullojë defektin brenda 

periudhës së specifikuar më sipër, Autoriteti Kontraktor mund të kryejë rregullimet e 

nevojshme me shpenzimet e Kontraktorit. Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor mund të 

vendosë që të njoftojë Kontraktuesin për ndërprerjen e Kontratës. 

Neni 22 Zhdëmtimi i Patentës 

22.1 Kontraktori dëmshpërblen dhe zhdëmton  Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, 

veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, 

kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat 

Autoriteti Kontraktor mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të 

ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte 

tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në  datën e kontratës 

për shkak të: 

(a) realizimit të punimeve apo instalimit të materialeve/pajisjeve/produkteve gjatë 

realizimit të objektit te kontratës  

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse materialet/pajisjet/produktet  ose ndonjë pjesë e tyre 

përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në 

kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është paraqitur nga 

Kontraktori, në përputhje me Kontratën. 
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22.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Autoriteti 

Kontraktor që del nga çështjet e përmendura në Nenin 22.1, Blerësi do të njoftojë 

menjëherë Kontraktorin dhe Kontraktori mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të 

Autoriteti Kontraktor të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo 

pretendimi të tillë. 

22.3 
Nëse Kontraktori nuk e njofton Autoritetin Kontraktor brenda tridhjetë (30) ditëve pas 

marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Autoritetin Kontraktor do të jetë i lirë të kryejë të 

njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij. 

 
Autoriteti Kontraktor me kërkesën e Kontraktorit, do ti japë  këtij të fundit të gjithë 

ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga 

Kontraktori për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë. 

Autoriteti Kontraktor dëmshpërblen dhe zhdëmton Kontraktorin dhe punonjësit, dhe 

nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që  

Kontraktori mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, 

modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të  drejte tjetër të pronësisë 

intelektuale të regjistruar ose që  ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me 

çdo projekt, specifikim teknik, të dhënë, vizatim, apo dokument apo materiale të  tjera të 

ofruara apo skicuara nga ose në emër të Autoritetit Kontraktor 

Neni 23  Kufizimi i Përgjegjësisë  

23.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje: 

(a) Kontraktori nuk do të jetë përgjegjës ndaj Autoritetit Kontraktor, për ndonjë humbje 

apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose 

humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet 

për asnjë detyrim të Kontraktroti për t’i paguar Autoritetit Kontraktor dëmet e likujduara;  

dhe 

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Kontraktorit ndaj Autoritetit Kontraktor, nuk duhet të 

kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose 

zëvendësimit të materialet/pajisjet/produktet  me defekt, ose çdo detyrim të Kontraktorit 

për të zhdëmtuar Autoritetit Kontraktor në lidhje me shkeljen e patentës. 

Neni 24  Ndryshime në  aktet ligjore dhe nënligjorë  

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

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

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

të rregullohen në atë masë sa Kontraktori është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të 

tij sipas kontratës. 

Neni 25  Forca madhore 

25.1 
Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj 

sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një 

mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës 

Madhore. 

25.2 
Për qëllime të këtij neni "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë 

përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe 

nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla 

mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij 

sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmbytjet, 

epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave. 
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25.3 
Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën 

tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe 

nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas 

Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet 

e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore 

Neni 26  Modifikimi i Kontratës 

26.1 

 

26.2 

Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë 

nga rastet e parashikuara në LPP. 

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

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

a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve  

b)   Korrigjime në materiale 

c) Korrigjime në sasi 

26.3 
Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve 

nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime 

të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha 

modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për 

përllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me 

çmimin e përditësuar. 

26.4 
Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Autoritetit 

Kontraktor, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një 

përfaqësues i autorizuar i Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor 

Neni 27 Zgjatja e afatit  

27.1 
 

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

menjëherë pas nënshkrimit të saj. 

 

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

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

dorëzimin e punës brenda Afatit të Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë. 

 

27.3 Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Kontraktori ose nënkontraktorët e 

tij hasin kushte që pengojnë realizimin  në kohë të punimeve objekt kontrate në përputhje 

me Nenin 5, Kontraktori  njofton menjëherë Autoritetit Kontraktor me shkrim për 

vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur 

pas marrjes së njoftimit të Kontraktorit, Autoritetit Kontraktor vlerëson situatën dhe në  

bazë  të  diskrecionit të  tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana eKontraktorit. Në 

këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës. 

 

27.4 Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 25, një vonesë 

nga Kontraktori në kryerjen e detyrimeve të përfundimit sipas grafikut të punimeve objekt 

kontrate do ta bëjë kontraktorin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në 

përputhje me parashikimet në kontratë. 

 

27.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të 

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

kushte që pengojnë zbatimin në kohë,  kontraktori duhet të njoftojë menjehere Autoritetin 

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

përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti 
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Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me 

shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori. 

 

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës  

28.1 Njoftim për të korrigjuar 

Nëse Kontraktori nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Autoriteti Kontraktor 

mund ti kërkojë me Njoftim që të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditëve. 

28. Ndërprerja për mospërmbushje  

Autoriteti Kontraktor pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e 

Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet 

Kontraktorit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht: 

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

kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë;  

ose, 

b)  kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës. 

c) Nëse provohet se Kontraktori është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç 

përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj. 

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

Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim te kushteve te saj 

  

29. 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

Ndërprerja për paaftësi paguese  

Autoriteti Kontraktor ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Kontraktorin nëse 

Kontraktori falimenton. Kontraktori ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Autoriteti 

Kontraktor nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim 

për Kontraktorin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të 

drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Autoritetin Kontraktor 

  Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik  

a) Autoriteti Kontraktor i mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky 

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

b) Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktorin për ndërprerjen. 

c) Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktorin  për të gjitha punimet që janë marrë 

në dorëzim përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë Kontraktorit dëmet e shkaktuara Në 

llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktorit do t’i kërkohet të ndërmarrë të gjitha 

veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet. 

Neni 31 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve 

31.1  Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktori do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në 

mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind 

midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës. 

32.2 Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të 

ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të 

shkuar në Gjykatë. 
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Shtojca  17 

KUSHTET E VEÇANTA TË KONTRATËS 

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e 

KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK. 

 Neni 1  Dispozitat e Përgjithshme 

1.1 Blerësi është: [vendos emrin e Autoritetit Kontraktor] 

 Adresa:   

Telefoni:   

Numri i faksit:   

E-mail:   

1.2 Kontraktori është:  [vendos emrin e Kontraktorit 

Adresa:   

Telefoni:   

Numri i faksit:   

E-mail:   

 

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit 

të kontratës. 

1.3 Gjuha për komunikimet është [specifiko gjuhën për komunikime]: 

Gjuha është: [specifiko gjuhën] 

Neni 2 Sigurimi i Kontratës 

Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Kontraktori për të 

siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

2.2 Monedha do të jetë: [specifikoni monedhën]   

2.3 Sigurimi i Kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, menjëherë Kontraktorit sipas formularit të 

mëposhtëm: 

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë: 

__________________________________________________________________________________ 

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar. 

Neni 3 Inspektimi dhe Testet 

Inspektimet dhe testet do të jenë: 
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3.1 Inspektimi i materialeve/pajisjeve/produketeve para vendosjes në objekt:  [specifiko inspektimin 

dhe testet] 

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____________________ 

3.2 Inspektimi i materialeve/produketeve gjatë vendosjes në objekt (marrje kampionësh për testim):  

[specifiko inspektimin dhe testet] 

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____________________ 

 [specifiko inspektimin dhe testet] 

3.3 Testimi i pajisjeve gjatë montimit/instalimit të tyre 

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____________________ 

 

Neni 4  Realizimi i kontratës:  

  

 

1. Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i sakte i vendodhjes se objektit qe do te realizohet):  _  

2. Dokumentacioni i detyrueshëm për tu administruar nga Kontraktori në fillim të zbatimit të kontratës 

---------- 

Neni 5 Data e Fillimit 

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

Neni 6:Drejtuesi i Projektit 

 

6.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: ________________ 

 

6.2 Kontaktet e drejtuesit të projektit _____________ 

 

Neni 7: Siguracioni 

Nga data e hyrjes deri në afatin e mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në 

shumën prej:  

a. Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve:  _______________________________  

b. Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve:  ___________________________________________  

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

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

Neni 8: Inspektimet dhe Testimet 

Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: _____________  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

Neni 9: Lloji i Kontratës 

 Kontratë me Çmim Njesie të bazuar në çmimet e njesise të shprehura në Preventivin ne Njesi 
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□ me kontratë me çelësa në dorë : 

A. eshte hartuar nje projekt-preventiv orientues □ 

B. nuk ka nje projektpreventiv te hartuar, por vetëm një projektide apo 

detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokurohet  □ ________________   

Neni 10: Grafiku i Pagesës 

10.1Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm:  ________________________  

  __________________________________________________________________  

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

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

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

ditë. 

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

monedhën Shqiptare. 

Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to 

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

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shtojca 18 

 

[ Shtojcë për t’u  paraqitur nga Operatori Ekonomik] 
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FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS 

 

[Data] 

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor] 

Në emër 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] 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar 

fitues] t’i jetë akorduar kontrata,  

 

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe 

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

fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i 

autoritetit kontraktor] 

 

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

brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar 

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

 

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

 

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve] 

 

 

 

 

Shtojca 19 

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)  

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME 

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet 

kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër] 

Nr . __ 

datë : 

 

Kjo Marrëveshje është lidhur më  [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor], këtu 

e tutje referuar si "Autoriteti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga 

[përfaqësuesi], këtu e më  tej referuar si "Kontraktori ". 

 

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të realizojë punët, siç specifikohet në 

kushtet e përcaktuara në: 

    -Këtë Formular; 

    -Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi; 



  

Shtojcat dhe Formularet 88 

    -Specifikimet Teknike; 

    -Preventiv 

 

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje. 

 

Neni 1 Objekti  

 

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe 

rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme. 

 

[ Përshkrim i përgjithshëm ] 

 

1.2  Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, 

palë në marrëveshje, sipas nevojave të Autoritetit kontraktor. 

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin 

Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi 

sesa ato të parashikuara. 

1.4  Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime 

në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti Kontraktor vendos të blejë më pak ose 

më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuara dhe / ose nëse Autoriteti Kontraktor 

vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj. 

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes 

Kuadër:_________________________________________________ 

 

Neni 2 Çmimi 

 

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve 

sipas zërave te preventivit. 

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj 

Marrëveshje Kuadër. 

Nënshkrimet dhe datat 

 

Për Kontraktorin Për Autoritetin Kontraktor  

Emri:                                        Emri:                               

Pozicioni:                                          Pozicioni:                                 

Firma:                                          Firma:                              

Data:                                             Data:                                

Vula:                                                 Vula:                           
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Shtojca 20 

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet) 

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET 

 

Emri i Autoritetit Kontraktor,   

dhe 

Emri i Kontraktorit 

 

Bien dakord si më poshtë: 

 

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin 

identifikues: <shëno numrin e prokurimit> 

 

Neni 1 Objekti. 

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes 

procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë 

Marrëveshje Kuadër. 

 

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat 

që do të lidhen, bazuar në të. 

 

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër. 

 

 Neni 2 Detyrimet e Palëve 

 

2.1 Autoriteti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për 

Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime. 

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti 

Kontraktor. 

 

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër 

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit. 

 

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit  

 

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në 

Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet 

Kontraktore. 

 

4.2 Autoriteti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të 

përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit. 

 

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti Kontraktor përgatit Ftesat për 

Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. 

Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta. 
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Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firmat dhe Data____________________________________________________________ 

 

Për Kontraktorin Për Autoritetin Kontraktor  

Emri:                        Emri:  

Pozicioni:                          Pozicioni:  

Firma:                                                         Firma:  

Data:                                            Data:  

Vula:                           Vula:                                                
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SEKSIONI IV  

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit 

 

 

Shtojca 21: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit 

Publik 

Shtojca 22:Formulari i paraqitjes së argumentave  nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë 

Autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik 

Shtojca 23: Njoftimi i Kontratës së nënshkruar 

Shtojca 24: Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike 

Shtojca 25: Formulari i anulimit te procedurës  
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Shtojca 21 

 

 

FORMULARI I ANKESËS PRANË  AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE 

KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK  

 

 

Ankesë  drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik     

 

 

Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit  

 

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, 

shoqatë, bashkim operatoresh ekonomike) 

      

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni) 

     ___________________________________________________________________________ 

Nuis/Nipt 

      

Adresa 

      

Qyteti 

  

Shteti 

       

Kodi Postar / Posta 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 

      

E-mail 

      

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani) 

 

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar 

       

Data (viti/muaji/dita) 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 

 

Seksioni II. Informacion mbi procedurën 

 

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit   

 

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.  

 

 

2. Lloji i Procedurës   

 

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.  
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Procedurë e hapur Procedurë e hapur e thjeshtuar 

  
Procedurë e kufizuar  Procedurë konkurruese me negocim 

  
Partneritet për inovacion  Dialog konkurrues 

  

Procedurë me negocim me shpallje 

paraprake të njoftimit 

Procedurë me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës 

  
Shërbim Konsulence 

 

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga 

procedurat e prokurimit të parashikuara në 

LPP                                                      

                                               

 

3. Autoriteti /Enti Kontraktor  

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit. 

      

 

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit  

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë) 

      

 

 

 
5. Objekti i kontratës/Marreveshjes Kuadër  

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader).  

      

 

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës   

(Data (viti/muaji/dita) 

      

 

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit  

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme) 

      

 

 

8. Data e nënshkrimit të kontratës  

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës) 

      

 
 

_____________________________________________________________________________ 
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Seksioni III. Përshkrimi i ankesës  

 

1.Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.) 

      

 

 

 

 

2. Objekti i ankesës 

 

- Modifikim i dokumentave të tenderit 

 

 

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e 

ofertës tuaj. 

 

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit) 

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e 

ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.  

 

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime) 

 

- Pavlefshmëri kontrate 

 

(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë) 

- Tjetër 

 

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër) 

 

3. Rrethanat dhe faktet 

Përshkruani rrethanat e faktit. 

 

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara 

Përshkruani në mënyrë koncize shkelejt e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se 

përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.  

 

5. Kërkesë për ekspertizë të posacme 

 

Po Jo 

  
(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës: 

 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Lista e informacionit konfidencial: 
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___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose 

një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të   

përmbajtjes. 

 

 

Kujdes :Ankimuesi duhet t’i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin 

kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës 

përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik      

 

 

Dërgojeni formularin e plotësuar të  ankesës së  prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe 

kopjet shtesë, pranë  Autoritetit /Enti Kontraktor dhe  Komisionit te Prokurimit Publik. 

 

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe 

Komisionin e Prokurimit publik  

 

 

Nr. i faksit: 

 

E-mail: 

 

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit 

 

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar  
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Shtojca 22 

 

FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT 

EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR 

DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK 

 

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar  drejtuar:  

 

 

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik     

 

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë 

 

  

 

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni) 

Nuis/Nipt 

 

Adresa 

 

Qyteti 

  

Shteti 

       

Kodi Postar / Posta 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 

      

E-mail 

      

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani) 

 

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar 

       

Data (viti/muaji/dita) 

      

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës) 

       

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës) 
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Seksioni II. Informacion mbi procedurën 

 

1.  Numri i referencës së procedurës/Lotit 

________________________________________________________________________ 

Plotësoni numrin e references se kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.  

 

 

2. Lloji i Procedurës   

 

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.  
Procedurë e hapur Procedurë e hapur e thjeshtuar 

  
Procedurë e kufizuar  Procedurë konkurruese me negocim 

  
Partneritet për inovacion  Dialog konkurrues 

  

Procedurë me negocim me shpallje 

paraprake të njoftimit 

Procedurë me negocim pa shpallje 

paraprake të njoftimit të kontratës 

  
Shërbim Konsulence 

 
 

3. Autoriteti /Enti Kontraktor  

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit. 

      

 

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit 

_____________________________________________________________________ 

Vlera e përllogaritur e kontratës/ Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë) 

 

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër 

______________________________________________________________________ 

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marreveshje kuader.  

 

 

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës 

      

Data (viti/muaji/dita) 

7. Ankesa që po shqyrtohet:  

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi) 

______________________________________________ 
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8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit  

      

Data (viti/muaji/dita)   

 

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë  

 

1. Baza ligjore  

 

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.) 

      

 

 

 

 

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur  

 

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet 

tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë  në  dijeni për faktet e lidhura me 

arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse 

është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme. 

 

3. Lista e informacionit konfidencial  

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose 

një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të  

përmbajtjes.     

  

 

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe 

kopjet shtesë, pranë Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik 

 

Shënim:  Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre 

që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të 

drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi. 

  

Nr. i faksit: 

 

E-mail: 

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë  

 

 

 

Shtojca 23 

(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor) 

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar 

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor  

 

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  



  

Shtojcat dhe Formularet 99 

Emri __________________________________________________________  

Adresa __________________________________________________________  

Tel/Faks __________________________________________________________  

E-mail __________________________________________________________  

Ueb-faqe __________________________________________________________  

 

I.2 Lloji i Autoritetit Kontraktor: 

Institucion qendror Institucion i pavarur 

□ □ 
Njësia e Qeverisjes Vendore Të  tjera 

□ □ 
1.3 Kategoria e Autoritetit Kontraktor: 

 

Autoritet kontraktor që prokuron për nevoja të 

veta 

 

Organ Qendror blerës 

  

I deleguar  Të tjera 

  
 

Seksioni 2.  Objekti i Kontratës  

 

  2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit 

________________________________________________ 

 

 2.2 Lloji i “Kontratës për punë publike” 

 

 Realizimi 

i 

punimeve 

  Projektimi dhe realizimi i 

punëve 

     

2.3.1 Mënyra e prokurimit 

Punime 

me matje 

  Kontratë me çelësa në dorë 

    

 

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër 

 

Po □ Jo □ 

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër 

 

Me një Operator Ekonomik □   

Me disa operatorë ekonomik □ 

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po     □    Jo □ 

 

2.4   Përshkrimi i shkurtër i kontratës 
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2. Fondi 

limit_______________________________________________________________________

_ 

3. Burimi i financimit 

_________________________________________________________________ 

4. Objekti i Kontratës   _______________________________________________ 

 

2.  5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit: 
Kohëzgjatja në muaj □□□  ose ditë □□□□ 

ose 

Duke nisur  □□/□□/□□□□    dhe përfunduar në □□/□□/□□□□ 

 

2.6 Ndarja në LOTE:     

 

Po □ Jo □ 
Nëse po, numri i LOTEVE: □□ 

  

2.7 Kontrata me nënkontraktim: 
Po □ Jo □ 

Seksioni 3.            Procedura  

 

3.1 Lloji i procedurës: E hapur e thjeshtuar  

   

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:     
 

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto □   

Sipas rëndësisë: Çmimi □□  pikët □         

etj. □□  pikë 

ose 

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim □ 

 

3.3 Numri i ofertave të paraqitura: □□□   

Numri i ofertave të rregullta: □□□   

  

Seksioni  4 Informacion rreth Kontratës 

 

4.1 Numri i kontratës: __________________________________ Data e kontratës  

□□/□□/□□□□ 

 

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit 

 

Emri 

 ________________________________________________________________________ 

Adresa 

 ________________________________________________________________________ 
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Nipti   

______________________________________________________________________________ 

Tel/Faks     

E-mail 

 ________________________________________________________________________ 

Ueb-faqe 

________________________________________________________________________ 

 

4.2.1  Emri dhe adresa e nënkontraktorit 

 

Emri 

 _______________________________________________________________________ 

Adresa 

 _______________________________________________________________________ 

Nipti 

_____________________________________________________________________________ 

Tel/Faks   

E-mail 

 _______________________________________________________________________ 

Ueb-faqe

 _______________________________________________________________________ 

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe 

nënkontraktime): 

Vlera 
_______________      

 (pa TVSH) 
Monedha ___________________________________ 

Vlera 
_______________       

(me TVSH) 
Monedha ___________________________________ 

    

4.3.1   Vlera totale e nënkontraktimit:  ____ 

Vlera 
_______________      

(pa TVSH) 
Monedha _____________________________________ 

Vlera 
_______________       

(me TVSH) 
Monedha ____________________________________ 

 

4.4 Informacion Shtesë  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________ 

Data e dorëzimit të këtij njoftimi □□/□□/□□□□ 
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Shtojca 24 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve 

Publike] 

 

  Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar 

 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri __________________________________________________________  

Adresa __________________________________________________________  

Tel/Faks __________________________________________________________  

E-mail __________________________________________________________  

Ueb-faqe __________________________________________________________  

 

2. Lloji i procedurës: 

__________________________________________________________________ 

 

3. Objekti i kontratës   

________________________________________________________________ 

 

4. Numri i referencës së procedurës / Lotit 

_____________________________________________ 

 

5. Fondi Limit 

_________________________________________________________________________ 

 

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin): 

    

Vlera 
_______________     

  (me TVSH) 
Monedha __________________________ 

    

 

Vlera e nënkontraktimit ______________ me TVSH     Monedha ________________________ 

 

7. Data e nënshkrimit të kontratës 

_____________________________________________________________ 

 

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit 
Emri 

 ________________________________________________________________________ 

Adresa 

 ________________________________________________________________________ 

Numri i NIPT-it   

______________________________________________________________________ 
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(Shtojce për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)  

Shtojca 25 

Formulari i Njoftimit të Anulimit 

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor  

Emri 

 __________________ 

Adresa 

 __________________ 

Tel/Faks 

 __________________ 

E-mail 

 __________________ 

Ueb-faqe __________________________________________________________  

 

2. Lloji i procedurës: ______________________________________________________ 

3. Numri i Referencës se procedures/lotit:   

4. Objekti i Kontratës ________________________________________________________ 

5. Fondi Limit________________________________________________________________ 

6. Arsyet e Anulimit: 

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: 

a)      ;                                                                                                              

b)      ;                                                                                                                            

c)      ;                                                                                                           

ç)      ;                                                                                    

d)      ;                                                                                        

Etj.  ___________________________________________________________________ 

7.  Informacion shtesë  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Data e dorëzimit të këtij njoftimi  

 

 

 


