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I . NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit

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

Tel +355 42235 597

Fax +355 42234 885

E-mail adf@albaniandf.org

Adresa e Internetit www.albaniandf.org

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror Institucion i pavarur

 

Njësi e qeverisjes vendore Tjetër

 X

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

Po  Jo X

Seksioni 2 Objekti i kontratës

2.1 Lloji i Kontratës

Punë Shërbime Mallra

 X 

Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera

  X

2.1.2 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po X Jo 
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2.1.3 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik 

Me disa operatorë ekonomikë X

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo X

2.1.4 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: 4
(kater). (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të
lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.1.5 Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së
konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i
blerjes elektronike

Shoqerite e perzgjedhura do te
konkurojne per cdo projekt qe do te
identifikohet gjate periudhes se
vlefshmerise se marreveshjes kuader
dhe brenda fondit limit. Ftesa per
oferte do t’ju dergohet ne adresen e
mailit qe do te deklarojne ne tender.
Ne fazen e minitenderave shoqerive
pjesemarrese do t’ju percaktohet stafi
inevojshem per realizimin e
projektit, afati irealizimit te projektit
dhe fondi limit per secilin projekt.
Kriteri ivetem ivleresimit do te jete
kriteri cmim.

2.1.6 Autoriteti kontraktor / Autoritetet kontraktore, të cilat do të lidhin marrëveshjen
kuadër: Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit: 125.000.000 (njëqind e njëzet e pesë milion) leke pa tvsh.

2. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Konsulencë për përgatitjen e projekteve
teknike të rrugëve të përfshira në vitin e parë të financimit në kuadër të
programit të ri të Bankës Botërore dhe nga donatorë të tjerë”.

2. 3 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  
Kohëzgjatja e kontratave qe do te lidhen ne vijim te minitenderave do te percaktohet sipas
termave te references per secilin objekt.

2.3.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: 24
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2.4 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:

Shqiperi.

2.5 Ndarja në Lote:  

Po  Jo X

Nëse po,

2.6 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)
1_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
etj.

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

2.7 Opsionet:  

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka): 

Ose: nga në 

2.8 Do të pranohen variantet:  

Po  Jo X

2.8.1 Do të pranohet nenkontraktimi:  

Po  Jo X

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

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

Po  Jo 

Shenime te tjera

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



Dokumentat standarde të tenderit

6

______________________________________________________________________________

2.9. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e
Shoqerisë së Informacionit:

Po  Jo 

2.10. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe
Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë
miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po  Jo 

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 7

3.2 Sigurimi i Ofertës: ( i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të
lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor) Operatori Ekonomik
paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e
sigurimit të ofertës është _________ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga
Lotet është si më poshtë:
Loti 1 ______ Lekë
Loti 2 ______ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E hapur

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  
A) çmimi më i ulët X

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

Data: 26.10.2017 Ora: 10.00
Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të
dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

http://www.app.gov.al
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4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 26.10.2017 Ora: 10.00
Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertate paraqitura me mjete elektronike duhet t’i komunikohet të
gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 180 (e shprehur në ditë)

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

Shqip X Anglisht 

Tjetër _______________

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me
mjete elektronike):

Po  Jo 

Nëse Po

Monedha _________ Çmimi _______

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë.
Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 03.10.2017

Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në
Buletinin e Njoftimeve Publike
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1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Fondi Shqiptar i Zhvillimit

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

Tel +355 42235 597

Fax +355 42234 885

E-mail adf@albaniandf.org

Adresa e Internetit www.albaniandf.org

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e Hapur / Marreveshje Kuader.

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Konsulencë për përgatitjen e projekteve
teknike të rrugëve të përfshira në vitin e parë të financimit në kuadër të programit të ri të
Bankës Botërore dhe nga donatorë të tjerë”.

4. Fondi limit 125.000.000 (njëqind e njëzet e pesë milion) leke pa tvsh.

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohezgjatja e marreveshjes
kuader eshte 24 muaj nga data e lidhjes se marreveshjes. Kohëzgjatja e kontratave qe do te
lidhen ne vijim te minitenderave do te percaktohet sipas termave te references per secilin objekt.

6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 26.10.2017
Ora: 10.00

7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 26.10.2017
Ora: 10.00

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË
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Seksioni 1. Hartimi i ofertës

1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të
refuzohen si të papranueshme.

1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së
tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.

1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes 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 e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi
(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga
Personat e Autorizuar.

1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të
shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të
përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.

1.5 Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:

a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT.

b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (skica, katalogje, kampione etj)
___________ ,
___________ ,
___________ .

c) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8

ç) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

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

1.7 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë
duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur,
të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për
kryerjen e __________shërbimeve; Nr e Njoftimit _______________
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN
KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA ___________
(dd/mm/vv) orës ______”.
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Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomikë duhet
të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së,
www.app.gov.al.

1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të
modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të
kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu
edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së
fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të
shënohet përkatësisht: “MODIFIKIM OFERTE” ose “TËRHEQJE OFERTE”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund te
modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për
dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin
kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së,
www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përllogaritja e ofertës ekonomike

2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT,
duke përcaktuar shërbimet që do të ekzekutohen dhe çmimin e tyre.

2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe
tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të
huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të
Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës
dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha
Shërbimeve, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe
përbën vlerën totale të ofertës.

2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për
kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i
ndryshimit pas një mini-konkurrimi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen
kuadër.

2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të
afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do
të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.

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

a) garanci bankare
b) garanci sigurimi
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Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e
sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave,
përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së
vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare,
Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga
nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Për sa kohë
nuk ka skaduar afati kohor për vlefshmërinë e ofertave, Autoriteti Kontraktor mund t’i
kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të
caktuar. Ofertuesi mund t’a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për
rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë
periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe
paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të
modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor
lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në
fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti
Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

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

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

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të
ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të
shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk
do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

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

Ku:
Po - jane pikët totale të ofertës së vlerësuar
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Pk1/Pk2/Pk3/... - jane pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përllogariten sipas formulës:

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet
Vmin k1 Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
Pmaxk1 Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim
Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e
bën procedurën të pavlefshme.

Në rastin e prokurimit të marrëveshjes kuadër, kur objekt i kësaj marrëveshje janë biletat e
transportit ajror ndërkombëtar, në vend të çmimit do të përdoret marzhi i fitimit i shprehur në
përqindje.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre
aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e
njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo
korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi
t’a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë
korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të
ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më
poshtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë,
atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur
shuma në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga
shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojë çmimi njësi, dhe
rrjedhimisht duhet të korrigjohet shuma në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që
korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojë
nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të
detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të
refuzohet Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha
korrigjimeve janë më të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të
ofruar.
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3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me shërbimet e ofruara,
atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar.
Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë
ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII
të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-
së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit
limit të përllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-
së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind
e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të
ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për
kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore
sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit
56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre
ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
MO – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
ZM – Zbritja e Mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + … On / n

ZM = 85 % Mo

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

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do
të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët
më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.3.3 Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.
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Seksioni 4. Nënshkrimi i kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit,
siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e
Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për
ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të
Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para
nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
i. garanci bankare,
ii. garanci sigurimi,

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

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në
APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në
dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.
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III. SHTOJCAT
Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës
Shtojca 2: Formulari i Ftesës për Ofertë (në rastin e Marrëveshjes Kuadër)
Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës
Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial
Shtojca 5: Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike dhe të Termave të Referencës

nga operatori ekonomik
Shtojca 6: Deklaratë për konfliktin e interesit
Shtojca 7: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes
Shtojca 8: Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore
Shtojca 9: Specifikimet teknike
Shtojca 10: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
Shtojca 11: Sherbimet dhe Grafiku i ekzekutimit
Shtojca 12: Termat e Referencës
Shtojca 13. Formulari për Njoftimin e Skualifikimit
Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit
Shtojca 15: Formulari i Njoftimit te operatorëve ekonomikë të suksesshëm në Marrëveshjen

Kuadër
Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
Shtojca 17: Kushtet e Veçanta të Kontratës
Shtojca 18: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar
Shtojca 18/1: Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar për publikim në Buletinin e

Njoftimeve Publike
Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës
Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 1
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga operatori ekonomik]
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FORMULARI I OFERTËS

Emri i Ofertuesit_____________________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/ Nr.Referencës në
faqen e APP-se

* * *

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

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

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

1 2 3 4 5 6

Nr Përshkrimi i Shërbimeve Sasia Çmimi
Njësi

Çmimi
Total

Afati

Çmimi Neto )
TVSH (%)
Çmimi Total

Nënshkrimi i ofertuesit ______________

Vula ______________

Shënim:
Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____( e kerkuar ne dokumentat e tenderit)
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Shtojca 2

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së
procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)
fton për të paraqitur oferta në procedurën për kryerjen e shërbimeve të mëposhtme:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasise siç përkufizohet në Dokumentat e
Tenderit (DT).

Vendi i kryerjes së shërbimit
(jepni një përshkrim të shkurtër)

Kohëzgjatja e shërbimit ______________________

Oferta duhet të paraqitet
………………………………………………………………………………………………………
[Jep adresën e saktë]
Përpara
……………………………………………………………………………………………………
[Përcaktoni datën dhe orën përfundimtare]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

Forma e komunikimit:

Me shkrim __ Elektronik ( email, fax etj.) _____
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Shtojca 3

[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

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

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data _______]

Për: [Emri dhe 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 / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe
shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar,
brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar
shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e
mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e
ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e
tenderit;

- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti kontraktor e
kerkon një gjë të tillë;

- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk
ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontrates së përcaktuar në
dokumentat e tenderit.

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

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]
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Shtojca 4

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e
informacionit që
duhet të mbetet
konfidencial

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

Arsyet pse ky
informacion duhet
të mbetet
konfidencial

Afati kohor që ky
informacion të
mbetet konfidencial
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Shtojca 5

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të
zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt
____________ me fond limit __________.

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

Përmbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e
vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të
dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës ________________

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

V ula
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Shtojca 6

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të
zhvillohet në datë _________________ nga Autoriteti Kontraktor________________ me objekt
____________ me fond limit __________.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të
një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të
ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe
përgjegjësive të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar
në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose
zvministrat,Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë,
Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët
në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i
Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës
së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës,
telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë;
mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në
çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët
e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e
shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në
nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtj ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për
shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në
lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon
zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit
të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të
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qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë
pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e
qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një
institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me
përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në
kuptim të këtij ligji janë bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit
e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.

Unë i nënshkruari _____________________, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik
_______________deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005
“Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si
dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në Kreun III, Seksioni II te Ligjit Nr.
9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të
drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës ________________

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
____________________________

Vula
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Shtojca 7
[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

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

a) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e
profesional,
Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuar
nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës 8
“Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore.
Në rastin kur kandidati/ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, në vend të Ekstraktit mbi
Historikun e Subjektit, do të paraqitet vendimi i Gjykatës për regjistrimin si person juridik, sipas
Ligjit Nr. 8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

2. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj):
a) ka plotësuar detyrimet fiskale,
b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore ,
te lëshuar nga Administrata Tatimore.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Keto
kritere (pikat 1,2) duhet te vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga
dita e hapjes së ofertës.

3. Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë
të shtetit në te cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, për këtë
kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit te leshuar nga
Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më
sipër. Nëse dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e tyre të origjinës, atëherë
mjafton një deklaratë me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë
dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën
shqipe.

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

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen:

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

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

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurimi i ofertes, (nëse është i zbatueshëm) sipas Shtojcës 3;
b. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
c. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit, sipas Shtojcës 6;
ç. Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1;
d. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të
kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

• Operatori Ekonomik ose bashkimi i Operatoreve Ekonomike duhet te kene xhiro mesatare
vjetore per tre vitet e fundit financiare ne vleren jo me pak se vlera e fondit limit. Per te
vertetuar kete kusht Operatoret duhet te paraqesin kopje të deklaratave të xhiros vjetore
(vertetim nga dega e tatim taksave per xhiron e realizuar ne vitet 2014 – 2015 dhe 2016).

• Operatori Ekonomik ose bashkimi i Operatoreve Ekonomike duhet te paraqesin nje deklarate
për gjendjen financiare nga një ose më shumë banka. Sasia minimale e mjeteve monetare
duhet të jetë jo më pak se 10% e fondit limit e objektit që prokurohet e vertetuar me vertetim
origjinal bankar të lëshuar jo më perpara se 10 ditë nga data e hapjes së tenderit.

Kapaciteti teknik:  

• Operatori Ekonomik duhet te paraqese kontrata te ngjashme sherbimesh ne vlere totale prej
jo me pak se 40% e vleres se fondit limit, te realizuara gjate tre viteve te fundit. Kjo duhet të
vërtetohet me dëshmi/çertifikata dhe dokumente për realizimin e tyre.

- Liçensat e kerkuara ne projektim:

6/a: Projektim rruge lokale, rruge urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore.
6/b: Projektim rruge urbane kryesore e rruge interurbane kryesore
6/c: Projektim Autostrada
7/a: Projektim Ura dhe vepra arti te vogla deri me 10m
7/b: Projektim Ura dhe vepra arti mbi me 10m
11/a: Projektim sinjalistike jondriçuese ne rruge lokale, rruget urbane dytesore, rruge

interurbane dytesore, sheshe e parkime.
11/b: Projektim sinjalistike jondriçuese ne autostrada, rruge urbane kryesore dhe rruge

interurbane kryesore dhe degezime me hekurudhen.
10/d: Projektim kabina elektrike te rrjetin shperndares -linja te tensioni te ulet – te mesem.
- Licence, Grupi 2- Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis,

Nenkategoria: Veprimtarite e ekspertizes lidhur me vleresimin e ndikimit ne mjedis-

Kodi: III.2

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

shoqerise.

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



Dokumentat standarde të tenderit

25

stafit kryesor te meposhtem, te cilet duhet te kene nje marredhenie kontraktore me operatorin

apo partneret ne rastin e nje bashkimi operatoresh. I gjithe stafi kryesor i kerkuar duhet te

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

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

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

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

Stafi per sherbimin e projektimit

a. Drejtues Projekti (Drejtues i grupit te projektimit) – Inxhineri ndertimi/ Infrastrukture te
transportit me pervoje pune te ngjashme si drejtues projekti jo, me pak se 10 vjecare.

b. Projektues rruge me pervoje pune te ngjashme ne projektim te rrugeve, jo me pak se 8
vjecare.

c. Projektues Inxhinier Materialesh, me pervoje pune te ngjashme ne projektim te rrugeve, jo
me pak se 8 vjecare.

d. Projektues Inxhinier Urash Strukturash, me pervoje pune te ngjashme ne projektim te
rrugeve, jo me pak se 8 vjecare.

e. Projektues Inxhinier per Sigurine Rrugore, me pervoje pune te ngjashme ne projektim te
rrugeve, jo me pak se 8 vjecare.

f. Projektues Elektrik me pervoje pune te ngjashme ne projektim te rrugeve, jo me pak se 8
vjecare.

g. Specialist Mjedisi, me pervoje pune te ngjashme (hartim VNM-sh) ne projektim te rrugeve,
jo me pak se 8 vjecare.

Stafi ndihmes per sherbimin e projektimit

a. Ekonomist Transporti

b. Projektues Hidroteknik

c. Inxhinier Gjeodet

d. Inxhinier Gjeolog

e. Specialist per ceshtje sociale

f. Specialist agronom

g. Specialist vleresues pasurie te paluajtshme me - Licence te shkallës së dytë në fushën e

vlerësimit të pasurive të paluajtshme (Për ndërtesat dhe tokë truall, për tokë bujqësore, tokë

pyjore, kullotë, livadh dhe tokë të pafrytshme).

Per stafin ndihmes duhet te paraqiten kontratat e punes apo marreveshjet e bashkepunimit dhe

diplomat.

Liçensat qe duhet te zoteroje stafi kryesor:

• Drejtues Projekti (Drejtues i grupit te projektimit) – Diplome ne Inxhineri ndertimi/
Infrastrukture te transportit 6/a, 6/b, 6/c

• Projektues rruge: Duhet te zoteroje license Diplome ne Inxhineri ndertimi/ Infrastrukture te
transportit 6/a, 6/b, 6/c
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• Projektues Inxhinier Materialesh: Duhet te zoteroje license 6/a, 6/b, 6/c.
• Projektues Inxhinier Urash Strukturash: Duhet te zoteroje license 7/a dhe 7/b.
• Projektues Inxhinier per Sigurine Rrugore: Duhet te zoteroje license 11/a dhe11/b

• Projektues Elektrik: Duhet te zoteroje license 10/d.
• Specialist Mjedisi: Duhet te zoteroje license Grupi 2, Kodi: III.2-Rregjistrim ne QKL

Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti duhet te paraqesin licensat perkatese.

Pervojat e meparshme te stafit kryesor:

• Drejtues Projekti (Drejtues i grupit te projektimit) – Diplome ne Inxhineri ndertimi/
Infrastrukture te transportit: duhet te kete realizuar jo me pakte se 4(kater) projekte te
ngjashem, ne projektim rrugesh lokale, rajonale, urbane.

• Projektues rruge: duhet te kete realizuar jo me pakte se 4(kater) projekte te ngjashem, ne
projektim rrugesh lokale, rajonale, urbane.

• Projektues Inxhinier Materialesh: duhet te kete realizuar jo me pakte se 4(kater) projekte te
ngjashem, ne projektim shtresat rrugore ne rruge lokale, rajonale, urbane.

• Projektues Inxhinier Urash Strukturash: duhet te kete realizuar jo me pakte se 4(kater)
projekte te ngjashem, ne projektim te veprave te artit, ura, etj. ne rruget lokale, rajonale,
urbane.

• Projektues Inxhinier per Sigurine Rrugore: duhet te kete realizuar jo me pakte se 4(kater)
projekte te ngjashem ne projektim te sinjalistikes dhe sigurise rrugore, per rruge lokale,
rajonale, urbane.

• Projektues Elektrik: jo me pakte se 4(kater) projekte te ngjashem, ne projektim te rrjeteve
inxhinerike elektrike, ne rrugesh lokale, rajonale, urbane.

• Specialist Mjedisi duhet te kete realizuar jo me pakte se 4(kater) projekte te ngjashem. VNM
ne projektim rrugesh lokale, rajonale, urbane.

• Per te vertetuar realizimin e projekteve te ngjashem pjesetaret e stafit duhet te paraqesin cv
personale dhe vertetime per realizim te leshuara nga investitoret.

• Operatori Ekonomik duhet te zoteroje dhe te paraqese nje çertificate ISO 9001-2008 per
menaxhimin e cilesise.

• Stafi kryesor i projektit duhet të jenë pjesë e stafit të shoqërisë dhe të figurojnë në Listë
pagesat e punonjësve të shoqërisë për periudhen Prill - Shtator 2017.

• Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti, për secilin prej inxhinierëve të lartpërmendur
Operatoret Ekonomike duhet te paraqesin kualifikimet arsimore (diplomat), kualifikimet
profesionale (liçencat profesionale), CV si dhe listepagesat.

• Numri i punonjësve: Numri mesatar i punonjësve të siguruar duhet të jetë jo më pak se 10
(dhjetë) punonjës për periudhën Prill - Shtator 2017, e vërtetuar kjo me listëpagesat përkatëse
të konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve; e shoqëruar edhe me Formularet e Deklarimit te
Pagesave.
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Operatori Ekonomik duhet te permbledhe te dhenat per inxhinieret e kerkuar me siper sipas
tabelave ne vijim:

STAFI KRYESOR

EMRI MBIEMRI I
SPECIALISTIT TE
PROPOZUAR PER
KETE POZICION

DIPLOMA QE
ZOTERON

VJETERSIA
NE PUNE
(VITE)

DATA KUR KA
FILLUAR PUNE
NE KOMPANI

STAFI NDIHMES

EMRI MBIEMRI I
SPECIALISTIT TE
PROPOZUAR PER
KETE POZICION

DIPLOMA QE
ZOTERON

VJETERSIA
NE PUNE
(VITE)

DATA KUR KA
FILLUAR PUNE
NE KOMPANI

• Operatori Ekonomik duhet te paraqese nje deklarate ku te deklaroje se stafi kryesor i
deklaruar ne listen e mesiperme eshte i lire dhe nuk eshte i angaxhuar ne pune te tjera.
Autoriteti kontraktor rezervon te drejten te verifikoje informacionet e deklaruara.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-
dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte
për skualifikim.

Shtojca 8

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]
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DEKLARATË MBI GJENDJEN GJYQËSORE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesemarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në
datë _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt
_______________me fond limit __________.

Unë i nënshkruari __________________me cilësinë ___________të operatorit ekonomik
___________________ deklaroj se:

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar për shkelje penale, në
përputhje me Nenin 45/1 të LPP,

 Operatori ekonomik ____________________ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së
formës së prerë, që lidhet me aktivitetin profesional.

Data e dorëzimit të deklaratës _____________

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]
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SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj: Sic percaktohen ne Termat e References.

Specifikimi i Materialeve: Sic percaktohen ne Termat e References.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: Sic percaktohen ne Termat e
References.

Shtojca 10
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[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në marrëveshjen kuadër]

PLANIFIKIMI I
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

Shëerbim: Mall: Punë:
Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër

Kontrata
Nr.

Titulli i Kontratës Përshkrim i shkurtër i kontratës

01
02
03
…

Shtojca 11
( Shtojcë për t’u plotëesuar nga Autoriteti Kontraktor)



Dokumentat standarde të tenderit

31

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm
gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SHËRBIMET DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet:

Afatet e ekzekutimit:
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Shtojca 12

Termat e Referencës

1. Titulli.
1.1 Përgatitja e Projekt-zbatimit përfundimtar, dokumentacionin e ofertës dhe masat mbrojtëse
shoqëruese për rreth 100 km rrugë në lidhje me Projektin e Rrugëve Lidhëse Rajonale në
Shqipëri.

2. Hyrje

2.1. Projekti i Rrugëve Lidhëse Rajonale në Shqipëri (PRRLR) është parashikuar të
financohet me një kredi prej 100 milionë Euro të dhëna nga BNRZH-i. Ai do të mbështetet në
përvojën dhe mësimet e marra nga projektet e mëparshme të transportit të financuara nga Banka
Botërore, përfshirë projektin e rrugëve dytësore dhe rajonale, i cili është realizuar në mënyrë
“tejet të kënaqshme”. PRRLR përqendrohet në rolin që luajnë rrugët e përmirësuara si nyje
lidhëse në krijimin e përfitimeve ekonomike, veçanërisht në sektorin e bujqësisë dhe turizmit, si
dy nga nxitësit kryesorë të rritjes ekonomike në Shqipëri.

Projekti do të financojë punimet civile për rehabilitimin e rrugëve parësore rajonale në njësitë
vendore, si dhe elementet e ndihmës teknike. Financimi nuk do të përqendrohet në bazë ndarje
gjeografike të rrugëve. Në të kundërt, përzgjedhja e rrugëve do të bëhet me anë të një procesi
rigoroz, mbi bazën e shumë kritereve, duke marrë parasysh aspektet e qasjes dhe politikat
ekonomike, për të optimizuar ndikimin ekonomik dhe mundësitë për të lidhur zonat me
potencial turistik dhe tregjet bujqësore.

2.2. Punimet do të përfshijnë sa më poshtë:

(i) nënshtresa, baza dhe shtresat asfaltike;
(ii) zgjerimi dhe asfaltimi i bankinave;
(iii) zgjerimi i gjerësisë ekzistuese duke prerë anën e kodrës dhe ndertimi i mureve mbajtese,

nëse është e nevojshme;
(iv) zgjerimi dhe stabilizimi i argjinaturave;
(v) përmirësimi i formës gjeometrike, dhe përmirësimi ose zëvendësimi i strukturave
tërthore të kullimit;
(vi) riparimi, zëvendësimi dhe / ose ndërtimi i urave të vogla / të mëdha;
(vii) ndërtimi i bypass-eve sipas kërkesave dhe aty ku është e mundur;
(viii) elementet e sigurisë së trafikut, përfshirë kontrollin e trafikut gjatë ndërtimit;
(ix) sinjalistika rrugore, përfshirë masat për uljen e shpejtësisë pranë shkollave dhe
ndërtesave të tjera kyçe;
(x) masat për mbrojtjen e mjedisit, sipas Udhëzimeve të Bankës Botërore dhe ESMF;
(xi) stabiliteti i pjerrësisë dhe masat bio-inxhinierike;
(xii) trotuare, korsi për biçikleta dhe stacione autobusi në zonat urbane;
(xiii) masat për stabilizimin e dherave;
(xiv) instalimi i tubave PVC për rrjetin elektrik dhe te rrjetit te fibrave optike (per shtrirjen e

kabllove ne te ardhmen) përgjatë seksioneve të rikonstruktuara.
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(xv) ngritja / përshtatja e karrexhatës mbi nivelin e përmbytjeve në zonat që preken nga
përmbytje të shpeshta;

Çdo diferencë me +/- 10% nuk do të ketë pasoja financiare, ndërsa çdo diferencë më e madhe do
të shoqërohet me ndryshime që do të miratohet bashkërisht gjatë negociatave dhe do të
përfshihen në kontratat përfundimtare.

3. Qëllimi dhe Objektivat

3.1. Qëllimi i këtyre Shërbimeve është të përgatisin dokumentacionin e domosdoshëm për të
siguruar zbatimin cilësor të Punimeve.

3.2 Objektivat e Shërbimeve i shërbejnë Konsulentit:

(i) për të kryer rilevimet dhe analiza që Klienti të mund të planifikojë dhe prokurojë
Punimet me sukses;

(ii) për të këshilluar Klientin mbi mundësitë e ndryshme të menaxhimit të
problemeve teknike, mjedisore dhe sociale që mund të lindin gjatë zbatimit të
mëvonshëm të projektit të propozuar;

(iii) për t’i siguruar Klientit dokumentacionin e nevojshëm për prokurimin dhe
menaxhimin e Punimeve.

3.3. Shërbimet do të ofrohen brenda një periudhe kohore prej 4 muajsh. Në lidhje me
propozimin teknik, Konsulenti duhet të dëshmojë se është fleksibël për të pranuar ndryshime që
lidhen me rendin e përparësive.

3.4. Programi aplikon politikat dhe udhezimet e Bankës Botërore për Vlerësimin Mjedisor
(OP/BP 4.01) dhe klasifikohet si Projekt i Kategorisë B, kryesisht për shkak të natyrës
rehabilituese të punimeve të propozuara infrastrukturore, të cilat do të kryhen brenda gjurmës së
sistemeve infrastrukturore ekzistuese, në toka/zona të njohura urbane.

3.5 Aktivitetet e punimeve civile, të përfshira në Projekt, do të kryhen në tokë publike dhe do të
projektohen për të shmangur ose minimizuar çfarëdolloj ndikimi në pronën private. Megjithatë,
projekti mund të ketë nevojë të marrë në zotërim tokë në mënyrë të përhershme ose të
përkohshme, ose mund të shkaktojë ndryshime në përdorimin e tokës ose të qasjes në zonat ku
do të ushtrojnë ndikim disa veprimtari. Për shembull, rrugët publike mund të kenë nevojë të
zgjerohen, ose zonat e parkimit mund të kenë nevojë të zmadhohen për t’i shërbyer një numri më
të madh kalimtarësh; zonat fqinje mund të pësojnë ndikime anësore për shkak të ndryshimeve në
përdorimin dhe karakteristikat fizike të hapësirave publike; si dhe aktivitete që sigurojnë të
ardhura (shumë prej të cilave janë joformale) në zona publike mund të preken. Të gjitha
ndërhyrjet e parashikuara në projekt, përfshirë masat për mbrojtjen sociale dhe mjedisore, do të
bëhen publike dhe do të jenë objekt debati publik, për të garantuar kështu qe mendimi i aktorëve
kryesorë të merret parasysh në përzgjedhjen e sheshit, projektimin dhe zbatimin në terren.

3.6. Konsulenti do të ofrojë informacionin, raport-vlerësimet dhe dokumentet që janë të
nevojshme që financierët e jashtëm të kryejnë vlerësimin e Punimeve të tyre përkatëse, duke
përfshirë projektimet inxhinierike paraprake dhe përfundimtare, dokumentet e tenderit dhe
Raportet e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS), siç kërkohen nga legjislacioni



Dokumentat standarde të tenderit

34

kombëtar shqiptar dhe nga Kuadri i Menaxhimit Mjedisor dhe Social i projektit së bashku me
gjithë dokumentet e nevojshme për marrjen e lejes mjedisore. Konsulenti, gjithashtu, pritet të
ofrojë Planet për Shpronesimin e tokës dhe një raport për vlerësimin e pasurive për çdo
nënprojekt, kur ndodhin risistemime të padëshiruara, mbi bazën e të cilave Klienti do të
përgatisë planet e shkurtuara të veprimit për risistemimin, nëse do të jetë e nevojshme.
Shërbimet e ofruara i nënshtrohen kushteve të kontratës dhe do të paguhen në tërësi me këst të
vetëm.

4. SFERA E SHËRBIMEVE

4.1 Konsulenti do të kryejë detyrat e mëposhtme, por mund të propozojë ndryshime të
arsyeshme si pjesë e propozimeve të tij teknike. Konsulenti duhet të ketë parasysh se Klienti
rezervon të drejtën, pa krijuar asnjë detyrim pagese, të vonojë ose anulojë fillimin e ofrimit të
shërbimeve, në rast se nuk sigurohet financimi i projektit të propozuar.

4.2 Konsulenti duhet gjithashtu të vlerësojë fizibilitetin ekonomik dhe justifikimin e projekt
zbatimit të propozuar duke përdorur softuerin HDM-4, dhe më pas të përgatisë dhe dorëzojë
Raportin e Analizës Ekonomike. Ky raport do të marrë në analizë alternativat e identifikuara për
çdo rrugë projekti dhe do të paraqesë përfitimet ekonomike të secilës alternativë. Rezultatet e
analizës ekonomike do të përdoren si bazë për përcaktimin e zgjidhjes më të realizueshme të
projektimit.

4.3 Konsulenti do të kryejë vlerësimin e fizibilitetit ekonomik të projekteve për njëzet vite
pas përfundimit të ndërtimit të rrugëve. Për këtë qëllim, kostot ekonomike të ndërtimit të
standardit të projektit të vlerësuar do të krahasohen me nivelin përkatës të përfitimeve
ekonomike që ka përdoruesi nga zbatimi i projektit në faza të ndryshme të projektimit. Faza e
projektimit, që sjell vlerën më të madhe aktuale neto, përcaktohet si niveli optimal i projektimit.
Kjo vlerë neto llogaritet duke zbritur normën 8%.

4.4 Realizueshmëria ekonomike do të shprehet në drejtim të:

•      normës së brendshme ekonomike të kthimit;

•      vlerën neto aktuale në lidhje me kostot oportune aktuale të kapitalit; dhe

•      raportin kosto-përfitim.

4.5 Konsulenti do të kryejë edhe analizat e ndjeshmërisë për rezultatet e standardeve të
projektimeve të përzgjedhura. Në këto analiza, krahas niveleve të parashikimeve të trafikut, të
trajtuara në paragrafin e mësipërm, të gjitha kostot dhe përfitimet do të ndryshojnë me +/- 20%,
ose në një nivel tjetër që konsiderohet i përshtatshëm për analizat dhe i miratuar nga Klienti.

4.6 Raporti i analizës ekonomike do të përfshijë edhe analizat ekonomike të kryera, dhe
duhet të paraqesë, të paktën, ndryshimet e pritshme në kushtet e rrugës gjatë periudhës së
analizës dhe alternativat e mirëmbajtjes të përzgjedhura dhe të përfshira në analizë.

4.7 Konsulenti duhet t’i ofrojë Klientit të gjitha dokumentet e krijuara me softuerin HDM-4
(object.dat dhe object.idx) që Konsulenti ka krijuar për qëllime të analizave ekonomike.

Detyra 1- Përgatitja e të gjithë fazave të projektimit deri ne projekt-zbatimin përfundimtar,
raporteve dhe dokumentacionin shoqërues të sigurisë së punimeve ( 100km )
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4.8. Konsulenti do të përgatisë dhe dorëzojë fazën I-VI të projektit, në përputhje me VKM Nr.
354, datë 11.05.2016.

Konsulenti do të përgatisë projekt-zbatimin inxhinierik të punimeve, në përputhje me “Rregullat
teknike për projektimin dhe ndërtimin e rrugëve” (VKM Nr.628, datë 15.07.2015). Specifikimet
e hollësishme gjenden në Shtojcën 1.

4.9. Konsulenti do të përgatisë Planet për shpronësimin e tokës dhe Raportet e vlerësimit të
pasurive, në rastin e pronave private të prekura nga projekti, duke përfshirë: një listë të pasurive
të identifikuara, sipërfaqen e tokës nën zotërim, sipërfaqen e tokës që do të shpronësohet,
strukturat ekzistuese dhe statusin e tyre ligjor, përdorimin aktual të pronave që do të
shpronësohen, gjendjen kadastrale, përdorimin/ risistemimin joformal brenda pronës për të gjitha
Punimet, njëkohësisht me projekt-zbatimin përfundimtar inxhinierik, në përputhje me
specifikimet e dhëna në seksionet përkatëse të Shtojcës 2. Konsulenti do të përhapë çdo
dokument, pas miratimit, sipas vendit dhe mënyrës të kërkuar nga Klienti ose financierët e tij.
Raporti i vlerësimit të pasurive do të përgatitet nga një ekspert i licensuar i punesuar nga
konsulenti. Mbi bazën e këtij raporti, FSHZH-ja do të përgatisë Planin e Veprimit të
Risistemimit (PVR) për tu aprovuar nga Banka Botërore, nëse do të jetë e nevojshme.

4.10. Konsulenti do të përgatisë Projektraportet e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social për
çdo projekt-zbatim, i cili duhet të jetë në përputhje me kërkesat ligjore kombëtare për marrjen e
lejes/autorizimit mjedisor. Raportet duhet gjithashtu të jenë në përputhje me Udhëzimet e
Mjedisit, Shëndetit dhe Sigurisë të Grupit të Bankës Botërore dhe duhet të përgatiten nga një
ekspert i licensuar për vlerësimin e ndikimit në mjedis (përfshirë edhe licencën e marrë nga
QKL-ja dhe ekstraktin nga QKB-ja). Projektraportet do të kalojnë për miratim Njësisë Mjedisore
dhe Sociale të FSHZH-së.

Projektraportet e Vleresimit te Ndikimit Social dhe Mjedisor për çdo projekt do të vihen në
dispozicion të publikut dhe do të konsultohen me grupet e interesit, pas marrjes së autorizimit
nga Grupi i Bankës Botërore. Mendimet e marra përmes konsultimeve publike do të pasqyrohen
në raporte dhe në projekt, nëse do të jetë e nevojshme. Habitateve natyrore dhe zonave të
mbrojtura në rang kombëtar dhe ndërkombëtar do tu kushtohet rëndësi e veçantë.

4.11. Konsulenti, duke u këshilluar me nëpunësit vendorë, do të përcaktojë kufijtë e tokës që
nevojitet për çdo rrugë të devijuar dhe punime të tjera në lidhje me to dhe do t’i mbivendosë në
planimetritë e punimeve. Konsulenti do të përgatisë planin e Shpronesimeve, në përputhje me
Shtojcën 5, për të gjitha Punimet në një format që do të miratohet me Klientin.

Gjatë procesit të projektimit, Konsulenti do të kryejë rilevimet dhe analizat e nevojshme si më
poshtë:

A- Mbledhja dhe analizimi i të dhënave të trafikut

1. Konsulenti do të përcaktojë llojin dhe volumin e trafikut ekzistues ndërmjet dy skajeve
fundore të rrugëve të projektit, duke analizuar të gjitha të dhënat ekzistuese statistikore dhe
duke mbledhur dhe analizuar të dhënat e ofruara nga Klienti. Konsulenti do t’i verifikojë këto
të dhëna me studime të trafikut në fushat e përzgjedhura, sipas nevojës.
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2. Studimet e trafikut do të përfshijnë:

 përbërjen e trafikut ekzistues dhe matjen e volumit të tij; dhe

 parashikimin e trafikut ditor mesatar vjetor të përbërë prej flukseve normale, të krijuara
dhe të devijuara të llojeve të përshtatshme të mjeteve.

3. Konsulenti do të kryejë matjen e trafikut të përgjithshëm në të gjitha rrugët lidhëse, ku
përfshin të paktën një matje trafiku për të paktën tre ditë radhazi, ku matja ditore do të bëhet
në harkun kohor të 24 orëve, ndërsa dy të tjerat në harkun kohor të 18 orëve. Këto matje do të
përdoren së bashku me të dhënat e disponueshme të trafikut për të përcaktuar volumin e
TMDV-së për të gjitha rrugët lidhëse. Matja e trafikut do të ndryshojë për automjetet për
transportin e udhëtarëve dhe kamionëve, për të marrë parasysh edhe ngarkesat e rënda që
mund të vijnë si rrjedhojë e transportit të produkteve bujqësore dhe minerare. Vlerësimet e
paraprake të trafikut duhet të jenë të arsyetuara, veçanërisht kur merren në konsideratë faktorë
si p.sh mbështetja në zhvillimin e ardhshëm ekonomik. Konsulenti, kur e sheh përshtatshme,
do të ndajë rrugët në seksione dhe do të kryejë studimet e trafikut në lidhje me këto seksione
të ndara veçmas.

4. Konsulenti do të ndërthurë rezultatet e matjeve të tij të trafikut me të dhënat e disponueshme
për të përcaktuar prirjet e rritjes së trafikut, të cilat mund të përdoren për studimin e detajuar
të parashikimit të trafikut.

5. Konsulenti do të identifikojë, përshkruajë dhe përcaktojë faktorët aktual dhe të mundshëm që
ndikojnë në krijimin e trafikut në zonat e shërbyera drejtpërdrejt nga projekti dhe në zonat që
kanë gjasa të ndikohen nga zhvillimi ekonomik në të ardhmen. Këta faktorë, ndër të tjerë
janë:

 rritja e popullsisë dhe ndryshimet në shpërndarjen e popullsisë rurale dhe urbane;

 rritja ekonomike rajonale dhe kombëtare;

 rritja e numrit të automjeteve në pronësi;

 zhvillimi i bujqësisë, industrisë, tregtisë dhe turizmit brenda zonës së projektit;

 zhvillimi i shërbimeve sociale, godinave shëndetësore dhe shkollave; dhe

 faktorë të tjerë të identifikuar nga Konsulenti.

6. Në mbështetje të analizës së mësipërme, Konsulenti do të ofrojë:

 parashikime të hollësishme të trafikut vjetor për një periudhë 10 vjeçare pas përfundimit
të rrugës; dhe

 projektime më të përgjithshme të trafikut për 10 vitet e ardhshme.

7. Konsulenti do të përcaktojë kohën mesatare (shpejtësinë e automjetit) të udhëtimit të flotës së
automjeteve për rrugët aktuale të projektit dhe do të llogarisë cila do të jetë shpejtësia e
udhëtimit në rrugët e projektit, pasi punimet e propozuara për rrugët të kenë përfunduar

B - Standardet e projektimit dhe krahasimi i alternativave

8. Konsulenti do të kryejë të gjithë punën e nevojshme për hartimin e projekt-zbatimit
përfundimtar të punimeve të propozuara, për llogaritjen e preventivave me saktësi +/- 10% të
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punimeve përfundimtare të matura pas përfundimit të punimeve; me përjashtim të çdo
diference të miratuar në kontratë, dhe për përgatitjen e dokumenteve të ofertës, të
përshtatshme për ofertim në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. Për to do të përdoret sistemi
metrik.

9. Jetëgjatësia e projektit do të jetë 20 vjet.

10. Mbi bazën e studimeve të trafikut, analizave ekonomike dhe testeve gjeo-teknike,
Konsulenti do të identifikojë të gjitha alternativat e mundshme paraprake për çdo rrugë
projekti dhe përcakton avantazhet dhe disavantazhet e secilës alternativë, me anë të cilave do
të përcaktohet edhe zgjidhja përfundimtare që do të miratohet, duke marrë në konsideratë
edhe jetëgjatësinë e kërkuar të projektit. Këto zgjidhje fillojnë me alternativat e mirëmbajtjes
periodike e deri tek rehabilitimi ose përmirësimi për çdo rrugë të projektit.

11. Konsulenti propozon alternativa me kosto të ulëta, duke përfshirë edhe mundësitë për
teknologji moderne, në varësi të trafikut të rrugës. Projekti duhet të paraqesë kryesisht
zgjidhje me kosto efiçente. Andaj, Konsulenti duhet të paraqesë argumentet e nevojshme
teknike dhe ekonomike për të mbështetur alternativën përfundimtare që rekomandon të
miratohet për të përballuar trafikun e projektuar.

D - Kontrolli i sigurisë rrugore, siguria rrugore dhe qasja në shërbime sociale

12. Konsulenti duhet ta trajtojë me kujdes sigurinë rrugore, si pjesë kyç e projektimit (duke
përfshirë qetësimin e trafikut, vijat e bardha për kalimin e këmbësorëve, trotuaret në zonat
urbane, mbrojtëset anësore metalike, sinjalistikën, shënjimin, ndryshimet gjeometrike dhe
veçori të tjera të sigurisë rrugore.

13. Në zonat e populluara, Konsulenti do të marrë parasysh interesat dhe kërkesat minimale
të banorëve, si hyrjet (vendkalime) për në shtëpitë private, kanalet kulluese, strukturat e vogla
mbrojtëse (barrierat, muret etj.). Për zonat me popullsi të madhe, duhet të marrë parasysh
trotuaret, stacionet e autobusëve dhe rregullime të tjera të nevojshme, të cilat ndihmojnë në
përmirësimin e trafikut dhe sigurisë së këmbësorëve.

14. Në rast se pranë një rruge të projektit ka shkolla, spitale apo ndërtesa të tjera me rëndësi
publike, Konsulenti duhet të vlerësojë nëse projekti do duhet të garantojë financimin e
rehabilitimit të një rruge lidhëse nga rruga e projektit tek një godinë kyç, dhe e diskuton me
Klientin nëse kjo rrugë lidhëse duhet të përfshihet në projektin e zbatimit dhe në projekt.

E - Vlerësimi i kostove dhe plani i ndërtimit

 Preventivi për hartimin e projektimit duhet të mbështetet në VKM-në Nr. 2, datë 08.05.2003
“Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”.

 Për zërat e punimeve të ndërtimit që nuk përfshihen në VKM Nr. 629, datë 15.07.2015 “Për
miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analiza e tyre
teknike”, Konsulenti do të paraqesë analizen e çmimit.

 Për të ndihmuar në buxhetimin e periudhës së kërkuar të ndërtimit, Konsulenti do të
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përgatisë planin e ndërtimit për kontratën e propozuar të ndërtimit, ku do të paraqesë
shpenzimet e pritshme vjetore. Kushteve klimatike dhe çdo kushti tjetër të zonës që mund të
ndikojë në planin e ndërtimit do tu kushtohet vëmendje e veçantë.

F -Konsiderata të mëtejshme

Në seksionet e fshatrave dhe zonave të banuara do t’i kushtohet vëmendje e veçantë aspekteve të
mëposhtme:

 Projektimi i sistemit të kullimit, për të siguruar kalimin e ujit nëpër kanalet ekzistuese të
sistemeve të kullimit dhe largimin e tij nga shtëpitë dhe oborret;

 Vlerësimi i ndikimit ekonomik të ndërtimit të bankinave në fshat për (i) të parandaluar
konsumimin e tepruar të bankinave dhe pakësuar mundësitë për prishjen e buzëve të
bankinave, dhe për (ii) të mundësuar disa xhepa parkimi në anë të karrexhatës;

 Në të gjithë trotuaret duhet të zbatohen standardet per rrugët hyrëse dhe hyrjet;

 Përcaktimi i vendndodhjes dhe vlerësimi i gjendjes së të gjithë rrjeteve të shërbimeve (si
p.sh ujë, gaz, komunikacion) përgjatë rrugëve të projektit për të përcaktuar: (i) nëse këto
rrjete duhen riparuar apo zëvendësuar përpara fillimit të punimeve rrugore (ii) kostot e
përllogaritura të riparimit ose zëvendësimit (iii) cili ent do të jetë përgjegjës për kryerjen e
këtyre punimeve dhe, (iv) nëse këto punime duhet të përfshihen në projektim, duke u
konsultuar me Klientin.

Detyra 2- Dokumentacioni për tenderin e punimeve

4.12 Sipas Planit të Prokurimit, Konsulenti do të përgatisë dokumentet për tenderin
(Vizatimet, Raportet, Specifikimet, Preventivin, Grafikun e punimeve) e punimeve që do të
kryhen në disa pjesë, siç është rënë dakord me Klientin (shiko pikën 4.3 në Shtojcën 1).
Dokumentet e tenderit do të paraqiten në formatin dhe do të përmbajnë hollësitë e kërkuara nga
Klienti dhe donatori (shiko pjesën 4 të Shtojcës 1 të këtij Seksioni). Kostot e zbatimit të
Raporteve te Vleresimit te Ndikimit Social dhe Mjedisor dhe te Planeve te menaxhimit Social
dhe Mjedisor (PMMS) per çdo nenprojekt do të përfshihen në dokumentet e tenderit
(preventivi). Gjithashtu, PMMS-të do të jenë pjesë e dokumenteve të tenderit.

4.13 Konsulenti duhet të jetë i gatshëm për të ndihmuar Klientin gjatë çdo takimi para
tenderit, duke përfshirë takimet me kontraktorët e mundshëm, si pjesë të strategjisë së prokurimit
sipas një periudhe kohore që do të bihet dakord me Klientin., ne rast se i kerkohet nga Klienti

5. Dokumentet paraprake të nevojshme

5.1 Së bashku me propozimet teknike, do të dorëzohet CV-të e stafit kyç të mëposhtëm, të
cilat do të vlerësohen në përputhje me kriteret e përcaktuara. Kualifikimet dhe përvoja që duhet
të kenë kandidatët për këto pozicione përcaktohen në Shtojcën 4. Klienti kërkon që drejtuesi i
ekipit/ inxhinieri i rrugëve të punojë me kohë të plotë në çdo fazë projektimi. Pjesa tjetër e stafit
mund të punojnë me kohë të pjesshme, siç mund të konsiderohet e nevojshme nga Konsulenti.

 Drejtues ekipi- Inxhinier infrastrukturë transporti

 Inxhinier infrastrukturë transporti dhe specialisti asfaltimi
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 Inxhinier strukturash/ urash

 Inxhinier i sigurisë rrugore

 Inxhinier elektrik

 Specialist mjedisi (i licensuar për vlerësime mjedisore në Shqipëri)

5.2 Klienti kërkon që stafi mbështetës sa më poshtë të ndihmojë në përgatitjen e projektit
brenda një kohe të caktuar gjatë kohëzgjatjes së kontratës. Konsulentit nuk i kërkohet të paraqesë
në propozimet teknike CV-të e këtyre punonjësve. Megjithatë, në momentin që Konsulenti
vendosë se këta specialistë janë të nevojshëm, CV-të e personelit të propozuar duhet t’i paraqiten
Klientit për miratim, përpara se specialistët të angazhohen në projekt.

 Ekonomist transportit

 Specialist për çështjet sociale

 Inxhinier hidroteknik dhe për sistemin e kullimit

 Inxhinier gjeodet

 Inxhinier gjeolog

 Specialist bio-inxhinierik

 Vlerësues i pasurive të paluajtshme i licensuar

6. Dokumentacioni i dorëzueshëm i projekt-zbatimit përfundimtar

6.1 Konsulenti do të dorëzojë dokumentet e mëposhtme brenda një periudhe kohore që do të
propozohet, diskutohet dhe përcaktohet me miratimin e të gjitha palëve gjatë negociatave.

Tabela 2 Dokumentet e detajuara të projektit

Produkti Nr. i kopjeve Shënime Afati i dorëzimit
Faza I e projektit (Analiza e
termave të referencës dhe
përcaktimi i bazës së projektit)

1 shqip
+1 anglisht
+ kopje

elektronike

Pika 4.3 2 javë pas fillimit të
kontratës

Faza II e projektit (Projekt Ideja
paraprake)

1 shqip
+1 anglisht
+ 1 kopje
elektronike

Pika 4.3 5 javë pas fillimit të
kontratës

Dokumentat
përfundimtare, brenda 2
javësh nga marrja e
komenteve të Klientit.*

Faza III e projektit (Projekt Ideja
përfundimtare)

1 shqip
+ 1 anglisht +

kopje
elektronike

Pika 4.3 10 javë pas fillimit të
kontratës

Dokumentat
përfundimtare, brenda 2
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javësh nga marrja e
komenteve të Klientit.*

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit
Mjedisor dhe Social

(Një për secilën rrugë)

1 Përfundimtar

1 shqip
+1 anglisht
3 shqip

+2 anglisht
+ kopje

elektronike

Pika 4.6 14 javë pas fillimit të
kontratës

Dokumentat
përfundimtare, brenda 2
javësh nga marrja e
komenteve të Klientit,
te shoqeruara me
licensat perkatese te
noterizuara

Plani i Shpronesimit, Raportet e
Vlerësimit të Pasurive, (një për
secilën Kontratë Pune, kur është e
nevojshme)

Përfundimtar

1 shqip
+1 anglisht
4 shqip

+2 anglisht
+ kopje

elektronike

Pika 4.7 14 javë pas fillimit të
kontratës

Dokumentet
përfundimtare, brenda 2
javësh nga marrja e
komenteve të Klientit ,
te shoqeruara me
licensat perkatese te
noterizuara

Faza IV-VI e Projektit
Dokumentet e Tenderit për
Punimet, përfshirë Vizatimet,
Raportet, Grafikun e Punimeve,
Specifikimet dhe Preventivin
(paketë për secilën Kontratë
Punimesh)

3 shqip
+1 anglisht
+ kopje

elektronike

Pika 4.8 14 javë pas fillimit të
kontratës

Dokumentet
përfundimtare, brenda 2
javësh nga marrja e
komenteve të Klientit.*

* Në periudhën dy javore përfshihen: një javë për komentet e Klientit dhe një javë për rishikimin
e komenteve të Konsulentit.

7. Të dhënat, lehtësirat dhe burimet që do të ofrojë Klienti

7.1 Të dhënat e mëposhtme ofrohen nga Klienti, mbi bazë kërkese, në kohën e konferencës
që organizohet para tenderimit:

 Dokumentacioni, planet teknike, etj. të mëparshme që janë përdorur për kontrata
punimesh. Gjithsesi, këto dokumente mund të kenë nevojë të rishikohen për të përfshirë
ndryshimet e identifikuara gjatë kontratave të mëparshme; dhe

 Një kopje e studimeve dhe informacioneve të mëparshme të rrugëve të projektit të
propozuar.

Shtojcat e Termave të Referencës
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1) Specifikime teknike të projekt-zbatimit përfundimtar.

2) Specifikime teknike të hollësishme për Planin e Shpronesimeve dhe Raportin e Vlerësimit
të Pasurive.

3) Specifikime teknike të hollësishme për Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor dhe Social.

4) Kualifikimet dhe përvoja e stafit.

5) Kërkesat për Planet e Blerjes së Tokës.

Specifikimet teknike të projekt-zbatimit inxhinierik (Shtojca 1 e Termave te References)

1. Hyrje

1.1 Detyrat që duhet të kryejë konsulenti në kuadër të këtij aktiviteti do të përfshijnë, por nuk
do të kufizohen me sa më poshtë. Për të realizuar këtë pjesë të Shërbimit, Konsulenti duhet të
përdorë gjerësisht një sërë teknikash kompjuterike rilevimi dhe projektimi, si për rrugët ashtu
edhe për punimet strukturore, dhe të hartojë projektin mbi bazën e praktikave ndërkombëtare
ekzistuese për këto lloj rrugësh. Konsulenti nuk duhet të kufizohet në llojet e ndërtimit që
ekzistojnë ose praktikohen në Shqipëri. Projekti do të bazohen në standardet e projektimit
ARDM. Projekti inxhinierik duhet t’i japin zgjidhje edhe problematikave që hasen shpesh gjatë
punimeve civile, përfshirë ato të trafikut dhe elementeve të sigurisë.

2. Rilevimet dhe kërkimet

2.1 Rilevimi topografik. Të rishikojë shtirjen e fizibilitetit, nëpërmjet inspektimeve në terren
dhe të identifikojë zonat, që mund të kenë nevojë për përmirësime, nëse ka.

2.2 Të vendosë shtylla të vogla vertikale dhe horizontale, sipas nevojës. Të gjitha pikat e
kontrollit (bench-marks) duhet të jenë kolona prej betoni me një shufër të përshtatshëm prej
çeliku, të shërbejnë si pika referimi, dhe të jenë në përputhje me standardet shqiptare. Të gjitha
këto duhet të kenë minimumi tre pika të përhershme referimi, me distancë midis tyre jo më të
madhe se 1,000 m. Si pikat e kontrollit, ashtu edhe pikat e referimit duhet të jenë jashtë kufijve
të parashikuar të zonës ku do të punohet.

2.3 Të ndërmarrë një studim topografik për të drejtën ekzistuese të kalimit, të përcaktuar si
zgjerim prej minimumi 15 metrash nga secili krah i vijës qendrore të rrugës ekzistuese. Nëse
zhvillimet dhe/ose cenimet janë të tilla që kërkojnë ndryshim të gjurmës së rrugës, ose nëse
konsulenti mendon që gjurma ekzistuese mund të përmirësohet nëpërmjet ndërhyrjeve të vogla,
gjerësia e korridorit që do t’i nënshtrohet rilevimit mund të zgjerohet në përputhje me këtë. Atje
ku gjurmët e rrugëve ekzistuese kryqëzohen, rilevimi duhet të zgjerohet të paktën 100 metra nga
secili kah i vijës së rrugës dhe duhet të ketë gjerësinë e mjaftueshme për të lejuar përmirësimet,
duke përfshirë kryqëzimet që duhen projektuar. Seksionet përgjatë vijës qendrore duhet të
merren çdo 25 metra. Në vendet e pikave të kurbëzuara, punimeve të kryqëzuara të kanaleve
kulluese dhe vend-bashkimeve, dhe në vendet ku ka ndryshime të theksuara të nivelit, duhet të
merren në intervale më të shkurtra. Seksionet e kryqëzuara do të merren çdo 25 metra në të
gjithë gjatësinë e segmentit që po rilevohet, duke ofruar numër të mjaftueshëm të pikave të
kontrollit të nivelit, duke mbuluar plotësisht zonën e ndërtimit në karrexhatën ekzistuese dhe
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tokës ngjitur me të për korrigjimin e profilit dhe llogaritjen e gërmimeve.

2.4 Duhet të merret informacioni për tokën dhe thellësinë. Në lidhje me strukturat e kullimit,
duhet të përdoren:

 Zona ujëmbledhëse 2.5 km2 ose më pak: 100 m në drejtim të rrjedhës së sipërme dhe të
poshtme të kufijve të së drejtës së kalimit.

 Zona ujëmbledhëse 2.5 - 10.0 km2: 200 m në drejtim të rrjedhës së sipërme dhe të
poshtme të kufijve të së drejtës së kalimit, ose në një distance të mjaftueshme për të
përcaktuar shtrirjen e rrjedhës së ujit, cilado qoftë më e madhe.

 Zona ujëmbledhëse më e madhe se 10 km2: 500 m në drejtim të rrjedhës së sipërme dhe
të poshtme të kufijve të së drejtës së kalimit, ose në një distance të mjaftueshme për të
përcaktuar shtrirjen e rrjedhës së ujit, cilado qoftë më e madhe.

2.5 Për të realizuar studimin topografik, Konsulenti duhet të përdorë instrumentin teodolit
“Total Station” ose instrumente të tjera ekuivalente dhe teknika e procedura të avancuara, të
cilat do të ndihmojnë në zhvillimin e shpejtë të një modeli kompjuterik të terrenit me saktësinë e
nevojshme për të përgatitur projektin përfundimtar të rrugëve dhe për llogaritjen e punimeve dhe
ndërhyrjeve të tjera të nevojshme, duke përgatitur kështu parashikimet e hollësishme të kostos.
Modeli i terrenit do të tregojë të gjitha karakteristikat, si natyrale ashtu dhe të ndërtuara nga
njeriu, brenda zonës së rilevimit, dhe kjo e fundit të përfshije ndërtesat, në bazë të llojit dhe të
kateve, strukturat dhe kanalet e drenazhimit dhe kullimit, instalimet e rrjeteve të shërbimeve, etj.

2.6 Studimi gjeo-teknik dhe hulumtimi i materialeve: Konsulenti duhet të përgatisë dhe
realizojë një program kërkimi dhe testimi, nëse është e nevojshme. Nëse janë parashikuar
shtresa shkëmbore ne bazamentet e propozuara të ndonjë ure, një ekspert gjeolog duhet të ofrojë
të dhëna për sa i përket kapacitetit të kolonave dhe çështjeve të tjera, për sigurinë e themeleve të
urës.

2.7 Në këtë program, do të kryhen studime materiale dhe gjeo-teknike të materialeve
ekzistuese dhe kushteve të së drejtës së kalimit për rrugën, duke përfshirë shtrimin dhe nivelimin
e rrugës ekzistuese; do të identifikohen materialet e përshtatshme për argjinaturat dhe shtrimet,
do të lejohet projektimi i hapjes dhe mbushjes së shpateve dhe themeleve të strukturës; do të
identifikohen zonat ku ekzistojnë probleme materiale dhe trajtimet e propozuara për to, dhe do të
ofrohet baza për projektim-zbatimin e strukturave dhe shtrimit (asfaltimit). Do të eksplorohet
përdorimi i bitumit të modifikuar për ndërtimin e rrugëve, gjeo-tekstilit për shtrimin e rrugëve
dhe punimeve të tjera lidhur me to, si dhe përdorime të tjera novatore dhe më efikase të
materialeve. Qëllimi i studimeve gjeo-teknike do të jetë si më poshtë. Të gjitha shpimet me
sondë dhe zonat e tjera të studimit duhet t’iu referohen pikave të kontrollit të rilevimit në reliev
dhe lartësi.

 Për nivelimin e rrugës: Do të kryhen shpime me sondë në çdo ndryshim madhor në
kushtet e trotuarit ose treguesit e devijimit, ose në largësi prej 500 m, cilado qoftë më e
vogël. Do të kryhen shpime shtesë nëse ka ndryshime madhore në gjendjen e dheut, sipas
nevojës. Shpimet me sondë do të kryhen në gur ose minimalisht 2 m nën shtresën bazë,
cilado qoftë më pak, si dhe do të regjistrohen. Me kampionët e nxjerrë nga shpimet me
sondë do të kryhen teste e duhura, në përputhje me standardet e zbatueshme, për të
përcaktuar sa të përshtatshme janë materiale të ndryshme për zgjerimin e argjinaturave
ose në disa pjesë të strukturës së re të trotuarit.
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 Për urat: Në secilën këmbë mbajtëse të urës dhe pontil do të kryhen shpime me sondë.

 Për guroret dhe sheshe të tjera potenciale nxjerrëse: Do të kryhet studime të mjaftueshme
duke përfshirë karrierat, guroret, sheshet e nxjerrjes së zhavorrit, për të identifikuar
përshtatshmërinë e materialeve me disa elemente të punimeve, si argjinaturat, trotuaret,
shtresat e sipërme, strukturat, si dhe do të përllogariten sasitë e mundshme të
disponueshme dhe distancat minimale të zhvendosjes së materialeve të nivelimit.
Studimi duhet të përfshijë mbledhjen dhe testimin e kampioneve të thërrmuara nga
makineritë për thërrmimin e gurit ekzistuese në zonën e projektit.

2.8 Përgatitja e një raporti të detajuar ku parashtrohen rezultatet e programit të studimit gjeo-
teknik.

2.9 Studimet hidraulike dhe hidrologjike. Konsulenti duhet të rishikojë literaturën e
disponueshme për topografinë (hartat topografike), kohëzgjatjen e shtrëngatave, statistikat e
reshjeve, karakteristikat e shtresave të sipërme të tokës, veshjes së bimësisë, etj., në mënyrë që të
vlerësojë zonën ujëmbledhëse dhe parametrat hidraulik për të gjitha rregullimet kulluese
ekzistuese dhe të parashikuara.

2.10 Konsulenti duhet të mbledhë të dhëna në lidhje me nivelet e përmbytjeve, nivelin e ulët
të ujërave, shpejtësinë e kullimit të tyre etj., bazuar në të dhënat e mëparshme, kërkimet në
terren dhe shenjat e dukshme. Konsulenti duhet t’i kushtojë vëmendje të veçantë kullimit
gjatësor/tërthor brenda kufijve të fshatrave/qyteteve dhe zonave të tjera moçalore dhe të
shqyrtojë mundësinë e integrimit të kullimit të rrugëve me sistemin e kullimit të rrugëve brenda
fshatit/qytetit. Konsulenti duhet gjithashtu të kryejë një studim të hollësishëm në pikat e
kryqëzimeve të rrugëve për të siguruar drenazhimin efikas në këto zona.

2.11 Konsulenti duhet të bëjë një inventar dhe studim të kushteve për të gjitha strukturat
ekzistuese (tombinot e rrugës, urat, etj.) dhe duhet të regjistrojë të gjithë parametrat fizike dhe
hidraulike në formë tabelore. Projekti duhet të jetë në përputhje me seksionet përkatëse të
“Kushteve teknike të projektimit dhe ndërtimit të rrugëve” (VKM, nr. 628, dt. 15.07.2015).

2.12 Studimet hidrologjike dhe hidraulike duhet të zhvillohen në përputhje me seksionet
përkatëse të “Kushteve teknike të projektimit dhe ndërtimit të rrugëve” (VKM, nr. 628, dt.
15.07.2015).

2.13 Vleresimi i shtresave ekzistuese rrugore. Analizimi i kushteve të shtrimit dhe përcaktimi i
ashpërsisë së shtrimit në përputhje me “Kushtet teknike të projektimit dhe ndërtimit të rrugëve”
(VKM, nr. 628, dt. 15.07.2015), Vëllimi 5. Megjithatë, Konsulenti duhet të gërmoje në pika të
ndryshme për t’u siguruar për gjendjen e shtrimit të rrugës. Duhet të kryhet një studim i detajuar
për të mbledhur të dhëna mbi gjendjen e rrugës dhe sipërfaqes së saj.

2.14 Ashpërsia e asfaltimit duhet të analizohet duke përdorur një regjistrues automatik të
nivelimit të rrugës (Bump Integrator) ose instrument të ngjashëm, ose mundësisht një
profilometër portativ (Class 1 profiler) për rrugët që nuk ka të dhëna. Studimet duhet të kryhen
përgjatë gjurmës së jashtme të rrugës dhe duhet të mbulojnë të paktën dy gjerësi përgjatë gjithë
gjurmës së rrugës në çdo drejtim.

2.15 Konsulenti duhet të kryejë studime për fuqinë e strukturave ekzistuese të asfaltimit duke
përdorur tekniken e përthyerjes së traut të Benkelman-it (Beam Deflection) ose këshillohet të
përdoret matës i përkuljes së peshës rënëse (Falling Weight Deflectometer (FËD)). Testimi i
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përkuljeve duhet të kryhet çdo 100 metra, në mënyrë të shkallëzuar.

2.16 Azhornimi i infrastruktures nentokesore. Konsulenti duhet të mbledhë të dhëna të
hollësishme për të gjitha ndërhyrjet fizike përgjatë rrugës, përfshirë ndërtesat dhe strukturat,
monumentet, varrezat, vendet e kultit, linjat hekurudhore, linjat dhe instalimet elektrike dhe
telefonike, kalimet nëntokësore të shërbimeve, të tilla si: fibrat optike, tubacionet e ujësjellësit,
gazit, kanalizimeve, tubacionet e gazit brenda të drejtës së kalimit dhe që parashikohet të
cenohen gjatë punimeve. Informacioni i mbledhur duhet të paraqitet në një planimetri, në
mënyrë që vendosja ose zhvendosja e strukturave dhe rrjeteve, të bëhet bazuar në planin e
propozuar të përmirësimit të mund të vlerësohet qartësisht. Në mënyrë që të lehtësohet
koordinimi me agjencitë/institucionet përkatëse, duhet të përgatiten planimetri të veçanta për
secilin nga shërbimet (ujë, telefoni, energji elektrike, etj.)

3. Projekt-zbatimi

3.1 Nivelimi i rrugës. Duke përdorur si bazë konfigurimin e rrugës ekzistuese dhe profilin e
terrenit të nxjerrë nga studimi topografik, Konsulenti duhet të përgatisë një projekt përfundimtar
për rrugën që synohet të përmirësohet, përfshirë kryqëzimet, rrugët dytësore dhe zonat urbane.
Për këtë, pritet që Konsulenti të përdorë një softuer të përshtatshëm projektimi që gjendet në
treg. Gjithashtu, duhet të bëhet riprojektimi i nivelimit për të lehtësuar kthesat e forta, për të
ofruar një distancë të mjaftueshme të fushëpamjes, etj. Duhet gjithashtu të përmirësohen
elementet e seksionit të tërthor, si kthesa tërthore e rrugës, ngritjet e larta, etj. në përputhje me
kërkesat e praktikave të mira të projektimit të rrugëve.

3.2 Produkt i kësaj veprimtarie do të jenë një serë planimetrish dhe profile të veçanta me
shkallë horizontale 1:500 dhe vertikale 1:50, të cilat japin informacionin të plotë në të gjithë
planet ekzistuese, kufijtë e ndërtimit, kufijtë e të drejtës së kalimit, planimetritë e kryqëzimeve,
profilet ekzistuese të tokës, profilet e propozuara të rrugës së përfunduar, seksionet tërthortë
tipike të rrugës kryesore, rrugët lidhëse anësore, plan vendosja e strukturave të kullimit, plan
vendosja e strukturave mbajtëse dhe strukturave të tjera, vendndodhjet bio-inxhinierike, sheshet
e propozuara të guroreve dhe të depozitimit të mbetjeve, sinjalistika e trafikut dhe vijëzimet e
rrugëve, vendkalimet e rrugës me nënkalimeve/mbikalimeve, ndikimi mjedisor dhe masat për
mbrojtjen e tij, masat për zbutjen e ndikimit mjedisor, marrëdhëniet me mbivendosjen e pronave
dhe zonat e banuara, etj.

3.3 Si pjesë e raportit të projektit të zbatimit, një raport i veçantë i projektit do të përshkruajë
bazat e projektit gjeometrik, projektit të shtrimit të rrugëve, llogaritjet hidraulike për çdo
strukturë të rëndësishme, projektin strukturore, etj. Këtu duhet të përfshihen edhe vlerësimi i
projektimeve nga një specialist ndërtimi, për të zgjedhur zgjidhjet më të mira ekonomike, duke
marrë parasysh qëndrueshmërinë gjatë zbatimit të punimeve dhe menaxhimin e trafikut në
terrene kodrinore.

3.4 Projektimet përfundimtare duhet të jenë të përshtatshme për t’u vlerësuar dhe
përfundimisht, për të marrë pjesë në prokurime dhe për t’u zbatuar. Duhet të përgatiten
gjithashtu seksionet e tërthorta në intervalet e përmendura më sipër në këto Terma Reference dhe
në pikat kryesore horizontale të kontrollit. Skicat për planimetrinë e kryqëzimeve, seksioneve në
zonat urbane dhe tipare të tjera të rëndësishme, duhet të jetë në shkallë më të madhe zmadhimi,
të shoqëruara me të gjitha shpjegimet e nevojshme dhe informacionin për kullimin. Për zonat
urbane duhet të jepen detaje të rrjeteve, kullimit, vendeve të parkimit, trotuareve, ndriçimit, etj.
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Duhet të paraqiten edhe skicat e shenjave të trafikut, vijëzimeve të rrugëve dhe masave të tjera të
kontrollit të trafikut dhe të sigurisë, pusetave për kabllot optike, strukturat më të vogla të
kullimit, dhe komponentët e tjerë më pak të rëndësishëm.

3.5 Shtresat asfaltike. Të përgatiten projektimet e shtresës së sipërme, bazuar në:

 standardet bazë të projektimit dhe ngarkesën e trafikut, të përcaktuara nga konsulenti;

 studimet gjeo-teknike dhe studimet mbi gjendjen e rrugës të kryera nga konsulenti në
përputhje me paragrafët 2.13 dhe 2.14, të integruara me të dhëna të marra nga baza
shtetërore e të dhënave (nëse është e mundur) dhe

 devijimet e rrugëve, të matura në përputhje me paragrafin 2.15.

3.6 Sistemi i kullimit dhe punimet mbrojtëse. Kërkesat për kullimin gjatësor dhe integrimi i
tij me të gjithë elementet e kullimit të tërthortë, duhet të hartohet për të gjithë gjatësinë e
projektit. Projektimi i kullimit duhet të përfshijë gjithashtu kullimin e rrugëve me kullimin e
ujërave të shiut të fshatrave/bashkive , kullimin e rrugëve brenda fshatrave/zonave urbane, nëse
është e nevojshme, dhe projektimet e kullimit për nyjat.

3.7 Sistemi i kullimit i projektuar duhet të tregojë vendndodhjet e pikave të shkarkimit me
detaje të strukturave të shkarkimit që përshtaten me konturet natyrale. Duhen marrë masa për
hapjen e sistemeve kulluese gjatësore përgjatë kryqëzimeve në rrugë. Duhen ofruar sisteme të
veçanta kulluese për seksionet e rrugës që kalojnë në prerjet dhe seksionet e karrexhatave të
ngritura.

3.8 Konsulenti do të vlerësojë me kujdes kërkesat për punimet mbrojtëse për të siguruar
qëndrueshmërinë e shpatit dhe për t’i rezistuar rrëshqitjeve të dheut përgjatë zonave ku mund të
rrëshqasë dheu dhe shtresat e dheut nuk janë kompakte, si dhe do të ofrohen mundësi për
punimet bio-inxhinierike. Specifikimet dhe skicat duhet të përmbajnë llojin e bimëve,
vendndodhjen dhe detaje të tjera të punimeve bio-inxhinierike. Punimet mbrojtëse do të
përfshijnë gjithashtu mbrojtjen e rrjedhës së sipërme dhe të poshtme të ujit që kalon në rrugë ose
punimet për përmirësimin e shtratit të lumit ose devijimin e rrjedhës së ujit. Masat bio-
inxhinierike përfshijnë ekzaminimin e detajuar të skarpateve përgjatë korridoreve të projekt-
zbatimit dhe shqyrtimin e dokumentacionit të raporteve përkatëse bio-inxhinierike. Do të
konsultohet dhe bashkëpunohet me Specialistë gjeo-teknikë për të mbledhur një sërë
projektimesh dhe mjetesh bio-inxhinierike të përshtatshme, për t’i përfshirë në preventivat që
ndërthurin masat gjeo-teknike dhe bio-inxhinierike në një shkallë optimale.

3.9 Strukturat. Përgatitja e projekt-zbatimeve përfundimtare për të gjitha strukturat kulluese
dhe të tjera. Projektet do të përgatiten për ta rritur përdorimin e elementeve standarde dhe
projektimeve të superstrukturave. Në veçanti për strukturat e vogla, si: tombinot rrethore dhe
kënddrejta, struktura mbi dhe nëntokë, etj., me alternativa të parapërgatitura, nëse është e
mundur. Bazamenti do të hidhet në bazë të studimeve të hollësishme të kryera në vend dhe do të
pasqyrojnë praktikat aktuale ndërkombëtare. Gjatë përzgjedhjes së llojit të bazamentit,
Konsulenti do të marrë parasysh kohën e nevojshme për ndërtimin e alternativave, dhe do t’iu
japë përparësi atyre që kërkojnë më pak kohë ndërtimi. Në projektimin e urave do të merren
parasysh kërkesat për vendkalimet e këmbësorëve dhe bagëtive, si dhe masat e përshtatshme për
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kalimin e tubacioneve të shërbimeve.

3.10 Projektimi do të kryhet në përputhje me VKM, nr. 628, datë 15.07.2015 “Për miratimin e
rregullave teknike të projektimit dhe ndërtimit të rrugëve”, dhe do të përdoren teknika
kompjuterike. Vlerësimi sizmik si dhe vlerësime të tjera do të merren parasysh sipas nevojës.

3.11 Infrastruktura për kabllon e fibrës optike. Përgatitja e një projektimi të detajuar për të
gjithë rrjetin e parashikuar optik përgjatë seksioneve të rrugës. Projektimi do të kryhet në
përputhje me Specifikimet Teknike të AlbTelecom-it “Specifikimet teknike për ndërtimin e
infrastrukturës për rrjetet kabllore me fibra optike. Tiranë, 2006”.

3.12 Masat për sigurinë rrugore, kontrollin e trafikut dhe lehtësirat e tjera. Rekomandimet
për sigurinë rrugore do të integrohen në projektin inxhinierik, në formën e planimetrive të
kryqëzimeve, rregullimin e qarkullimit për automjetet që lëvizin ngadalë, lehtësira për
këmbësorët, gjeometrinë e rrugës dhe instalimi i shenjave të qarkullimit rrugor, përvijuesve
anësorë, sinjalistika fosforeshente, dhe masave të tjera për zbutjen e trafikut rrugor dhe/ose për
sigurinë rrugore që Konsulenti do të konsiderojë të nevojshme.

3.13 Do të përgatiten planimetritë e shenjave horizontale dhe atyre vertikale për qarkullim të
sigurt dhe efikas. Ato do të mbështeten në praktikat aktuale ndërkombëtare për rrugë të këtij
lloji, të përshtatura nëpërmjet diskutimeve me FSHZH për të zbatuar Kodin Rrugor të
Republikës së Shqipërisë “RREGULLORE PER ZBATIMIN E KODIT RRUGOR” Vëllimi II
“STANDARTET E SINJALIZIMIT RRUGOR” dhe VKM, nr. 628, datë 15.07.2015 “Për
miratimin e rregullave teknike të projektimit dhe ndërtimit të rrugëve”.

3.14 Do të kryhet projektimi i ndriçimit të rrugëve për seksionet në zonat urbane dhe zonat e
tjera ku nevojitet ndriçim.

3.15 Specifikimet dhe planet e ndërtimit. Shqyrtimi i specifikimeve ekzistuese për të gjitha
aspektet e punimeve, dhe përfshirja e ndryshimeve që konsiderohen të nevojshme, në bazë të
diskutimeve me FSHZH-në. Përgatitja e planeve të sigurisë dhe menaxhimit të trafikut si dhe
planet për zonimin dhe programimin e ndërtimit për të parandaluar pengimin/ndërprerjen e
qarkullimit dhe sigurisë rrugore.

3.17 Raporti i projektit. Përgatitja e raportit të projektimit përfundimtar do të përfshijë bazën
e projektimit të çdo elementi të punimeve, përllogaritje që mbështesin projektimet përfundimtare
dhe referencat e standardeve të miratuara.

4. Dokumentacioni i kontratës dhe llogaritjet

4.1 Detyrat që do të kryhen nga Konsulenti gjatë këtyre veprimtarive përfshijnë përgatitjen e
dokumentacionit të kontratës të përshtatshme për thirrjen e ofertave kombëtare dhe
ndërkombëtare, përgatitjen e vlerësimit të kostove të detajuara konfidenciale, identifikimin e
paketave të duhura mbështetur në (i) analizën e atyre që mund të tërheqin kontraktorët e
mëdhenj dhe (ii) shpërndarjen gjeografike të rrugëve të projektit. Veprimtaritë e detajuara do të
përfshijnë elementet e mëposhtme:

4.2 Dokumentacioni i kontratës. Përgatitja e dokumenteve paraprake të tenderit për tender
të hapur, për secilën kontratë të punimeve, në përputhje me Dokumente Standarde të Tenderit të
Bankës Botërore për Prokurimin e Punimeve. Kjo do të kryhet në tre vëllime. I pari do të
përmbajë “Tenderin”, duke përfshirë Udhëzimet për Ofertuesit, të Dhënat e Tenderit, Formulari i
Tenderit dhe Formulari i Sigurimit të Ofertës, etj. Vëllimi i dytë do të përmbajë “Kontratën” dhe
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përfshin Marrëveshjen e Kontratës, Kushtet e Kontratës (përfshirë Kushtet e Përgjithshme dhe
Specifike), të Dhënat e Kontratës dhe Sigurimet. Së fundi, vëllimi i tretë do të përmbajë
“Punimet”, përfshitë dokumentacionin teknik (Listat e Çmimeve Standarde me Përcaktimet e
Çmimeve dhe Preventivët, Specifikimet dhe Skicat, dhe Programin e Punimeve).
Projektdokumentet e tenderit mund të kenë nevojë për rishikim ose përshtatje pas shqyrtimit nga
Klienti dhe financuesit.

4.3 Konsulenti duhet të përgatisë dokumentacionin e prokurimit për secilën rrugë.

4.4 Llogaritjet. Konsulenti do të përgatisë llogaritjet konfidenciale të kostos për njësi për
secilin zë të përfshirë në qëllimin e punës. Këto llogaritje do të bëhen mbi bazën e kostos së
materialeve bazë/ lëndëve të para, transportit, pajisje-makinerive, punës, bashkë me shpenzimet
e tatimin, fitimin, etj. në përputhje me VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e
manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (në
fuqi).

4.5 Pas diskutimit me Klientin, do të bëhet zbritja për situatat e paparashikuara fizike dhe të
çmimeve, dhe do të bëhen llogaritjet përfundimtare konfidencial të kostos inxhinierike për
secilën paketë kontratash. Këto do të paraqiten në formën e preventivit përfundimtar për secilën
paketë kontratash dhe do të shoqërohen nga një raport i hollësishëm i të gjitha përllogaritjeve
dhe me një kopje në disk, të dokumentuara siç duhet.

Specifikimet teknike të hollësishme për

Raportin e Shpronesimeve dhe Raportin e vlerësimit të pasurive (Shtojca 2 e Termave te
References)

1. Hyrje

Konsulenti do të përgatisë Planet e shpronësimit të tokës dhe Raportet e vlerësimit të pasurisë
kur pronat private janë ndikuar nga projekti, duke përfshirë: një listë me pronat e identifikuara,
tokat me pronar, tokat që do të shpronësohen, strukturat ekzistuese dhe statusi i tyre ligjor,
përdorimi aktual i pronave që do të shpronësohen, statusi i pronësisë, përdorimi/sistemimi
joformal në pronë. Raporti i vlerësimit të pasurisë do të përgatitet nga një ekspert i licencuar.
Mbështetur në këtë raport, FSHZH-ja do të përgatisë një Plani Veprimi të Risistemimit (PVR)
për t’u autorizuar nga Banka Botërore, nëse është e nevojshme (në përputhje me Aneksin 5 të
këtij dokumenti dhe legjislacionin kombëtar).

Për të vlerësuar ndikimi social-ekonomik të projektit, Konsulenti do të përgatisë:

- Projekt plan, përfshirë statusin e pronësisë
- Raportin e vlerësimit të pasurive, të hartuar nga një ekspert i licencuar, sipas kërkesave

të legjislacionit shqiptar, në rastet kur realizohet risistemimi.

Lidhur me blerjen e tokës, kërkohen të dhënat e mëposhtme:
a. zona që do të ndikohet;
b. zona e nevojshme për veprimtarinë;
c. përqindja e zonës që do të ndikohet;
d. pasuritë e paluajtshme, nëse ka.
e. përdorimi i tokës: e banuar, bujqësore, e pa kultivuar, të tjera.
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f. statusi i pronësisë/përdorimit të tokës: pronësia (publike, private), nevoja për ta rregulluar
ose përditësuar pronësinë, apo për ta kompensuar.

Projekti do të projektohet në mënyrë që të përmbushë qëllimet e mëposhtme:

 Risistemimi i pavullnetshëm duhet të shmanget kur është e mundur, ose të minimizohet,
duke shqyrtuar të gjitha alternativat e realizueshme të projektimit të projektit.

 Duhen kryer konsultime me personat e risistemuar dhe t’iu jepet mundësia të marrin
pjesë në planifikimin dhe zbatimin e programeve të risistemimit.

 Ndihma në ruajtjen e pasurive kulturore dhe shmangia e dëmeve të mëdha në pronat
kulturore të paimitueshme, si dhe ndihma në përmirësimin e këtyre pasurive kulturore.

2. Sfera e shërbimit

Konsulenti:

2.2 Realizon një census dhe anketim social dhe ekonomik, përfshirë dhe një inventar të
detajuar të aseteve të ndikuara, në mënyrë që të gjithë Persoant e Ndikuar nga projekti të
caktojnë afatin e fundit; humbjen e aseteve afatgjata si, struktura dhe pemë; jetesën apo aksesin
në burimet e komunitetit si rrjedhojë e zbatimit të projektit.

2.3 Vlerëson të drejtat vendore dhe marrëveshjet e të drejtave të pronësisë ku mund të
përfshihen të drejtat zakonore për tokën apo burime të tjera të marra për projektin, përfshirë
burimet e përbashkëta të pronës dhe zhvillon plane realiste të blerjes së tokës mbështetur në
pasqyrën e të ardhurave.

2.4 Mbivendos gjurmën e rrugës mbi pasqyrën e të ardhurave dhe përfundon planet e blerjes
së tokës dhe vendos shkallën e ndikimit të kategorive të ndryshme të personave të ndikuar.

2.5 Përgatit një inventar me asetet e prekura, në mënyrë që të identifikohen strukturat e
prekura, që kanë tokë të disponueshme në afërsi, që të mund të bëhen lëvizje të vogla pa i
dëmtuar materialet e ndërtimit , dhe strukturat që do të zhvendosen nga vendndodhja aktuale dhe
që kanë nevojë të vendosen diku tjetër.

2.6 Do të përcaktojë, në bashkëpunim me zyrtarë të qeverisë, tarifat aktuale për të gjitha
llojet e aseteve të ndikuara dhe të përgatit një preventiv të detajuar për të gjitha llojet e aseteve të
prekura dhe për ndihma dhe zbritje të tjera.

2.7 Vendos mekanizmat për pjesëmarrjen e komunitetit në parashtrimin e përparësive që
mundësojnë konsultime me personat e ndikuar nga projekti dhe dialogë me zyrtarë të qeverisë
nga departamente të ndryshme përfshirë atë të të ardhurave dhe jep rekomandime për masat e
nevojshme për zbutjen e ndikimeve negative.

Faza II: Raportin e hollësishëm të projektit

Konsulenti:

2.14 Përditëson gjurmën përfundimtare për pasqyrën e të ardhurave dhe finalizon planet e
blerjes së tokës.
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2.15 Korrigjon dhe përditëson bazën e të dhënave për personat e ndikuar dhe për humbjet e
tyre mbështetur në projektimin inxhinierik përfundimtar.

2.16 Finalizon, në bashkëpunim me autoritetet qeveritare dhe në përputhje me Politikën e
Kuadrit të Risistemimit, preventivët për të gjitha llojet e aseteve të ndikuara dhe për të gjitha
ndihmat dhe zbritjet e tjera.

2.17 Realizon analiza rreziku për të përcaktuar rreziqet e lidhura me ndikimet negative të
ardhura nga masat zbutëse dhe nga blerja në kohë e tokës.

2.19 Në këtë fazë, përdor metodat e mëposhtme:

 Verifikimi në terren i zonës së ndikuar, përfshirë planet e blerjes së tokës me projektimin
inxhinierik.

 Shqyrtimi i dokumentacionit të bazës së të dhënave.

2.20 Në këtë fazë, dërgon përfundimet e mëposhtme:

 Planin përfundimtar të blerjes së tokës

 Bazën e të dhënave përfundimtare të personave të ndikuar nga projekti

 Raportin përfundimtar të vlerësimit të pasurisë, përfshirë preventivët e përgatitura nga
një ekspert i licencuar për vlerësimin e pronës

Specifikime teknike të hollësishme për
Vlerësimin e ndikimit mjedisor dhe social (Shtojca 3 e Termave te References)

1. Hyrje

1.1 Konsulenti do të kryejë detyrat e mëposhtme në zbatim të pikës 4.5 të objektit të shërbimit.

2. Nëndetyrat

Nëndetyra 1- Përgatitja e vlerësimit të ndikimit mjedisor dhe social

2.1 Të përgjithshme

Përgatitja e Raporteve për Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor dhe Social apo e Planeve për
Menaxhimin Mjedisor dhe Social:/Listave të Kontrollit mjedisor. Projektraportet e Vlerësimit të
Ndikimit Mjedisor dhe Social do të jenë pjesë e çdo kontrate projektimi dhe do të përgatiten
sipas kërkesave legjislative kombëtare për marrjen e lejes/autorizimit mjedisor. VNMS-ja do të
përgatitet sipas Kuadrit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social dhe nga një ekspert i licencuar për
vlerësimin e ndikimit mjedisor. Gjithashtu, duhet që VNMS-të paraprake të përputhen me OP
4.01 dhe OP 4.04 të Bankës Botërore dhe me udhëzimet e Grupit të Bankës Botërore për
Mjedisin, Shëndetin dhe të Sigurinë, po ashtu edhe me Kuadrin e Menaxhimit Mjedisor dhe
Social për projektin dhe duhet të përgatiten nga një ekspert i licencuar për vlerësimin e ndikimit
mjedisor (përfshirë licencë nga QKL-ja dhe ekstrakt nga QKB-ja). Projekt-raportet konsultohen
për autorizim me njësinë e Mjedisit dhe Sociale të FSHZH-së.

Për çdo VNMS të kërkuar, Ministria e Mjedisit inspekton raportin e VNMS-së dhe të dhënat e
paraqitura dhe konsultohet me ekspertët e saj dhe organe të tjera të përshtatshme, si për
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shembull: trashëgimia kulturore, Agjencia e Zonave të Mbrojtura, etj. Më pas do të përgatisë me
shkrim një vendim të rekomanduar në favor të miratimit apo refuzimit të nënprojekteve me
justifikim(e). Në rast se aplikimi miratohet, ajo propozon edhe kushte mjedisore, kërkesa
monitorimi, etj., që duhet të përfshihen te miratimi.

Do të jetë përgjegjësia e Konsulentit që të pasqyrojë ndryshimet e bëra te VNMS-ja deri në
kohën e miratimit të Lejes mjedisore.

Këshillohet që anketimet mjedisore dhe sociale të koordinohen në mënyrë sa më praktike me
anketimet sociale dhe inxhinierike.

2.2 Anketime Bazë: Konsulenti: {a}mbledh të dhëna nga burime dytësore që ndihmojnë në
kuptimin e anketimit bazë që lidhet me mjediset fizike, biologjike, sociale dhe kulturore; dhe
{b} viziton dhe inspekton të gjitha vendndodhjet me ndjeshmëri mjedisore (mbështetur në
inventarin e përbërësve me vlerë të ekosistemit) dhe i dokumenton në hartat e bazës, që të mund
të identifikohen pikat e konfliktit me projektimet paraprake (përfshirë verifikimin e tyre përmes
burimeve autentike të informacionit, si për shembull nga pasqyrat e të ardhurave apo pyjeve.)
Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet habitateve natyrore dhe të gjitha zonave të mbrojtura pasi
veprimtaritë e parashikuara nga projektet në të tilla zona janë të kufizuara. Nëse projektet do të
kenë ndikim në zona të tilla, VNMS-ja do të përfshijë një kapitull të veçantë për vlerësimin e
ndikimit në natyrë.

2.3 Çdo rilevim që mendohet të jetë i nevojshëm, zhvillohet në përputhje me ligjin shqiptar nr.
10400, apo me cilindo legjislacion të përditësuar për “Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” dhe me
Kuadrin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social për projektin. Kurdo që të ketë të dhëna të
drejtpërdrejta dytësore të përshtatshme dhe të disponueshme, ata duhet të përdoren, ndërsa kur
ka të dhëna të përshtatshme të tërthorta, ata duhet të verifikohen përmes rilevimit primar. Të
dhënat bazë përcaktojnë parametrat mjedisorë.

Konsulenti do të përcaktojë ndikimet e mundshme të shkaktuara nga projekti, nëpërmjet
identifikimit, analizës dhe vlerësimit të zonave të ndjeshme (habitat natyrore, zona me rëndësi
historike, kulturore dhe mbrojtjeje) vendbanime urbane, fshatra dhe zona bujqësore. Konsulenti
bën dallimin ndërmjet ndikimeve pozitive dhe negative, të drejtpërdrejta dhe të tërthorta, të
menjëhershme dhe afatgjata dhe të pashmangshme dhe të pakthyeshme.

Për çdo ndikim të parashikuar si më lart, identifikohen masat zbutëse të realizueshme dhe me
kosto efiçente për të zvogëluar ndikime domethënëse të mundshme negative mjedisore në një
shkallë të pranueshme. Përcaktohen kapitali dhe kostot periodike të masave dhe kërkesat
institucionale, të trajnimit dhe të monitorimit për zbatimin efektiv të këtyre masave. Konsulenti
shqyrton dhe sugjeron përmirësime të ndryshme mjedisore, përfshirë përgatitjen e terrenit të
pjesëve anësore të rrugës, ndarjen e korsive për mjetet jo motorike në mënyrë estetike, hapjen e
shtigjeve për pelegrinazh, dhe zhvillimi i objekteve të trashëgimisë kulturore apo përmirësimi i
aksesit përgjatë korridorit.

2.4 Gjithashtu, Konsulenti mbledh të dhëna për zonat e shumta ekzistuese mjedisore,
natyrore dhe të mbrojtura dhe për ligjet apo rregulloret e pyjeve, në mënyrë që të realizojë
VNMS-në e projektit në përputhje me to.

2.5 Konsultimi me Palët e Interesit: Përgjatë procesit të zhvillimit dhe zbatimit të projektit
dhe veprimtarive të veçanta, një element kyç në përfshirjen e qytetarëve është konsultimi me
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komunitetet e ndikuara dhe palët përkatës të interesuara. Përfshirja e qytetarëve është themelore
për mbështetjen publike, kontributin e palëve të interesit, dhe për një rezultat pozitiv të një
veprimtarie të caktuar.

a. Sapo të marrë autorizimin nga FSHZH-ja për dokumentet e kujdesit të duhur mjedisor,
Konsulenti, në bashkëpunim me FSHZH-në, do të vazhdojë me dhënien e informacioneve
dhe me konsultimet me publikun, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe me
udhëzimet e Bankës Botërore. Menjëherë pas finalizimit, Konsulenti do t’i dërgojë
FSHZH-së dokumentet e përfunduara dhe procesverbalin e konsultimit. Gjithashtu, Planet
e Menaxhimit Mjedisor dhe Social, të autorizuara nga Banka Botërore, do t’i tregohen si
palëve të interesit, ashtu edhe autoriteteve të përshtatshme.

b. Aty ku ndikimet e blerjes së tokës prekin një veprimtari të caktuar, në bashkëpunim me
FSHZH-në, do të zhvillohen konsultime për procedurat e kompensimit për blerjen e tokës
dhe për ndikime të ngjashme dhe do të dokumentohen në instrumentet e zhvendosjes për
çdo veprimtari specifike; (Plani i Veprimit për Risistemimin (PVR) apo PVR i shkurtuar
për ndikimet në më pak se 200 njerëz). Pjesëmarrja e Personave te Ndikuar nga projekti në
përgatitjen dhe zbatimin e PVR-së është themelore për një risistemim transparent dhe
efektiv.

2.6 Rregullimi institucional për menaxhimin e ndikimeve mjedisore në mënyrë efektive.
Konsulenti do të identifikojë kërkesat institucionale apo organizative të nevojshme për zbatimin
e sugjerimeve të projektit të VNMS-së dhe, nëse kërkohet, për të propozuar hapa që duhen
ndërmarrë për tu forcuar ose zgjeruar. Mundet që të kërkohet shtimi i kapaciteti për
bashkëpunim i autoriteteve vendore për monitorimin e për zbatimin e VNMS-së, për rregullime
ndërsektoriale, për menaxhimin e procedurave dhe për trajnimin, punësimin, për funksionimin
dhe mirëmbajtjen dhe për trajnimin dhe buxhetimin.

2.7 Ndihma të tjera për Klientin Konsulenti mbështet Klientin duke i dhënë të dhëna lidhur
me VNMS-në, që nevojiten për marrjen e Lejeve mjedisore për secilën nga paketat e ndërtimit,
së bashku me autorizimin nga financierët e huaj.

2.8 Konsulenti siguron vazhdimisht bashkërendim të kontributeve inxhinierike, sociale dhe
mjedisore të një shkallë të lartë. Konsulenti përgatit një Raport Vlerësimi Mjedisor dhe Social në
përputhje me projektin VNMS dhe politikat mbrojtëse të BB/BNRZH. Ky raport do të rishikohet
mbështetur në komentet e Klientit dhe donatorëve të huaj.

2.9 Masat zbutëse dhe fuqizuese mjedisore Konsulenti sugjeron masa të realizueshme dhe
me kosto efiçente për parandalimin ose uljen e ndikimeve negative deri në një shkallë të lartë.
Përveç zbutjes së ndikimeve të mundshme negative në përbërësit mjedisor, VNMS-ja identifikon
mundësitë që ekzistojnë për përmirësimin e cilësisë mjedisore në korridor. Këtu përfshihet
përmirësimi i vendndodhjeve të caktuara, si trupa ujorë, apo edhe përmirësimin e zonave
piktoreske përgjatë korridorit. Gjithashtu, identifikohen qartësisht ndikimet e mbetura nga masat
mjedisore. VNMS-ja përfshin plane specifike, si për shembull për menaxhimin dhe përdorimin
e guroreve, karrierave dhe shesheve të ndërtimit. VNMS-ja përfshin specifikime teknike të
detajuar, kostot e masave, skicat e zbatimit dhe procedurat kontraktore për zbatimin e masave
zbutëse dhe fuqizuese mjedisore të sugjeruara, të ndara nga periudha para ndërtimit, ndërtimit
dhe operimit. Për më tepër, VNMS-ja përfshin udhëzues të praktikave të mira lidhur me
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ndërtimin dhe mirëmbajtjen e impiantit dhe makinerive. Përgjegjësitë për zbatimin dhe
mbikëqyrjen e secilës masë zbutëse dhe fuqizuese specifikohen te VNMS-ja. Gjithashtu, shtohet
edhe një plan për konsultim të vazhdueshëm gjatë fazës së zbatimit të projektit.

2.10 Mbikëqyrja dhe monitorimi. VNMS-ja specifikon kërkesat e mbikëqyrjes, monitorimit
dhe auditimit mjedisor. Programi i monitorimit specifikon parametrat, standardet e referencave,
metodat e monitorimit, shpeshtësinë, kohëzgjatjen, vendndodhjen, përgjegjësitë e raportimit dhe
kontributet e tjera të nevojshme. Gjithashtu, programi specifikon cilat veprime duhet ndërmarrë
dhe nga kush duhen marrë në rast se masat e propozuara zbutëse dështoj, pjesërisht apo
plotësisht, për të arritur shkallën e pritshme të mbrojtjes mjedisore.

2.11 VNMS-ja trajton respektimin e kritereve të parashtruara në Kuadrin e Menaxhimit
Mjedisor dhe Social.

Nëndetyra 3- Informimi i publikut

2.12 Konsulenti do të ofrojë mbështetjen dhe ndihmën e nevojshme Klientit për të plotësuar
kërkesat e dhënies së informacionit ndonjë financieri. Konsulenti përgatit një plan për dhënien e
informacionit brenda vendit, duke specifikuar kohën dhe vendndodhjet; përkthen dokumentet e
VNMS-së nga anglishtja në shqip; harton deklaratat e dhënies së informacionit; dhe ndihmon
FSHZH-në (Klientin) të vendosë të gjitha raportet e VNMS-së në faqen e internetit të Klientit.

Kualifikimi dhe përvoja e stafit kryesor (Shtojca 4 e Termave te References)

Stafi kryesor

Konsulenti merr parasysh që stafi kyç për shërbimet e projektimit do të përzgjidhet mbështetur
në VKM-në nr. 943, datë 28.12.2016 “Për licencimin profesional të individëve dhe personave
juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe
mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”, i ndryshuar.

1. Pozicionet e punonjësve kyç, kualifikimet dhe përvojat e të cilëve do të vlerësohen në
përputhje me kriteret, janë si vijon:

Stafi kryesor per sherbimin e projektimit

h. Drejtues Projekti (Drejtues i grupit te projektimit) – Inxhineri ndertimi/ Infrastrukture te
transportit me pervoje pune te ngjashme si drejtues projekti jo, me pak se 10 vjecare.

i. Projektues rruge me pervoje pune te ngjashme ne projektim te rrugeve, jo me pak se 8
vjecare.

j. Projektues Inxhinier Materialesh, me pervoje pune te ngjashme ne projektim te rrugeve, jo
me pak se 8 vjecare.

k. Projektues Inxhinier Urash Strukturash, me pervoje pune te ngjashme ne projektim te
rrugeve, jo me pak se 8 vjecare.

l. Projektues Inxhinier per Sigurine Rrugore, me pervoje pune te ngjashme ne projektim te
rrugeve, jo me pak se 8 vjecare.

m. Projektues Elektrik me pervoje, me pervoje pune te ngjashme ne projektim te rrugeve, jo me
pak se 8 vjecare.
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n. Specialist Mjedisi, me pervoje pune te ngjashme (hartim VNM-sh) ne projektim te rrugeve,
jo me pak se 8 vjecare.

Stafi mbështetës

2. Siç parashtrohet në pikën 5.2 të TOR, Klienti kërkon, që punonjësit mbështetës të
mëposhtëm të ndihmojnë në përgatitjen e projektimit të projektit në periudha të caktuara gjatë
kontratës. Konsulentit nuk i kërkohet të përfshijë CV-të e këtyre punonjësve me propozimet
teknike. Megjithatë, kur Konsulenti të vendosë se nevojiten të tillë specialistë, CV-të e
punonjësve të propozuar duhet t’i paraqiten Klientit për miratim, para se specialistët të
angazhohen në projekt.

Stafi mbështetës per sherbimin e projektimit

h. Ekonomist Transporti

i. Projektues Hidroteknik

j. Inxhinier Gjeodet

k. Inxhinier Gjeolog

l. Specialist per ceshtje sociale

m. Specialist agronom

n. Specialist vleresues pasurie te paluajtshme me - Licence te shkallës së dytë në fushën e
vlerësimit të pasurive të paluajtshme (Për ndërtesat dhe tokë truall, për tokë bujqësore, tokë
pyjore, kullotë, livadh dhe tokë të pafrytshme).

Per stafin e mesiperm duhet te paraqiten kontratat e punes apo marreveshjet e bashkepunimit.
Per te vertetuar pervojen ne pune duhet te paraqiten diplomat e stafit.

Kërkesat për planet e Shpronesimeve (Shtojca 5 e Termave te References )

Planet dhe programet e shpronësimit të tokës

1. Konsulenti do të kryejë detyrat që nevojiten për t’i dërguar Punëdhënësit dokumentacione të
mjaftueshme, që mundësojnë procedurat e shpronësimit të tokave dhe pasurive që janë ndikuar
nga punimet ndërtimore rrugore që pritet të fillojnë. Detyrat e Konsulentit paraqiten mëposhtë.

 Caktimi i kufijve tokësore. Të gjitha punimet e rilevimit të kësaj kontrate do mbështeten
në sistemin e Rrjetit Gjeodezik Kombëtar Shqiptar. Vendosja e piketave të përhershme
në një sistem tjetër koordinativ do të lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme, dhe me
miratimin me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

2. Kufijtë e shpronësimit do të shënohen me shtylla prej lënde drusore të lyera me të bardhë,
me lartësi prej 1.0m dhe 50 mm katror. Shtyllat e përcaktojnë qartësisht kufirin e secilës parcelë
të tokës që do të shpronësohet dhe do të vendosen minimumi 50 metra larg nga njëra-tjetra.
Duhet të caktohen koordinatat për të gjithë kufijtë e shpronësimit. Kufijtë duhet të shënjohen në
hartat e shpronësimit të gjurmës kryesore të rrugës.



Dokumentat standarde të tenderit

54

3. Shiritat për shënjimin e kufijve do t’i dorëzohen përfaqësuesve të FSHZH-së. Nëse
kërkohet, dorëzimi tek FSHZH-ja mund të bëhet për seksione, në varësi të miratimit të FSHZH-
së.

4. Sipërfaqet e pasurive të ndryshme që do të shpronësohen do te maten në terren dhe të dhënat
e rilevimit do të regjistrohen sipas rregullave, mundësisht në një fletë kopjative të planeve të
shpronësimit.

 Planet dhe programet e shpronësimit të tokës. Detajet e shpronësimit të tokës duhet të
përfshihen te hartat zyrtare të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.

5. Konsulenti përgatit Plane të reja për Shpronësimin e Tokës, në shkallë 1:500 apo 1:1000, siç
kërkohet dhe është rënë dakord, për ato zona ku nuk ka harta aktuale të regjistrimit të pasurive të
paluajtshme. Emrat e pronarëve përkatës, të dhënat e rilevimit të zonave të shpronësuara dhe
sipërfaqet e zonave të rishikuara do të përfshihen te planet. Të gjitha pikave kufitare të pronave
të shpronësuara do t’i vendosen koordinatat.

6. Gjithashtu, Planet e Shpronësimit të tokës duhet të përmbajnë informacionet bazë që
kërkohen për shpronësimin e ndërtesave, strukturave, mureve, instalimeve, pemëve apo pronave
të tjera të ndikuara. Konsulenti duhet të rilevojë pozicionin e këtyre elementëve dhe t’i paraqesë
te skicat. Do të regjistrohet lloji i të mbjellave dhe/apo për çfarë po përdoret toka.

7. Gjithashtu, Konsulenti do të përcaktojë pronat, instalimet dhe pronarët përkatës të tokës në
afërsi të pasurive që do të shpronësohen (prona në Lindje-Perëndim-Veri-Jug) dhe që mund të
ndikohen nga veprimtaritë e ndërtimeve.

8. Gjatë përgatitjes së Planeve të Shpronësimit të Tokës, Konsulenti duhet të marrë në
konsideratë Standardet Teknike për Rilevimin dhe Hartëzimin dhe duhet të zbatojë standardet
aktuale.

9. Programet e Shpronësimit të Tokës duhet të përgatiten në përputhje me formularët e
miratuar nga FSHZH-ja. Duhet të japin emrin dhe adresën e pronarit, territori i tokës që do të
bëhet dhe një inventar të elementëve që gjenden në sipërfaqen e tokës. Programet të përgatiten
në bashkëpunim me Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Autoritetet
Vendore, Sektori i Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe Departamenti i Planifikimit Urban
të secilit rreth. Kur identiteti i pronarit nuk mund të përcaktohet, duhet të identifikohen
sipërfaqja e pronës dhe numri i regjistrimit në Regjistrin e Tokës.

10. Në një seksion të veçantë, Konsulenti do të përfshijë Raportin, Planet dhe Programet e
Shpronësimet e Tokës të rrugës së projektuar.
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Shtojca 13
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR1

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

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

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e
kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” .

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e
kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e
dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit
publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të
LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i
interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt
< Emri >
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Shtojca 14

[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data________]

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

Procedura e prokurimit:

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

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ______________________________

(me numra dhe fjalë)

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ___________________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të
shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e
shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e
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suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) 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 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]
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Shtojca 15

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. ________________________________________

2. _________________________________________

3._________________________________________

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse
të ofruara:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera _____________________________

(me numra dhe fjalë)

2._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ____________________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.____________________________

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

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

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:

1._________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera _____________________________/ Pikët totale të marra _______________

(me numra dhe fjalë)

2.________________________________ _____________________________

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ____________________________/ Pikët totale të marra ________________

(me numra dhe fjalë)

Etj.______________________________

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe
referenca e kontaktit], brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____________________________

Ankesa: ka ose jo______________

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]



Dokumentat standarde të tenderit

60

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME TE KONTRATES
Shërbimet – Procedura e Hapur

Neni 1 Qëllimi

1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve
të prokuruara me anë të procedurës së hapur.

1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërise parashikon se dispozitat e Kodit
Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit
Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës.
Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e
dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.

1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në
KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik.
Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e
dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e
palëve.

1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e
paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast
se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2 Përkufizime

2.1 “Kontratë” do të thotë marrveshja e shkruar e lidhur midis Blerësit Publik dhe
Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të
gjitha bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që
përfshihen në referimin e çdo dokumenti.

2.2 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin
e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.

2.3 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Shërbimet që Kontraktuesi do të sigurojë sipas
kushteve të kontratës.

2.4 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
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2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe

sipas dispozitave të kësaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo qe përdoret ka kuptim të
njëjtë me ate te perkufizuar ne ligj.

2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas
dispozitave të kësaj kontrate shet Shërbimet.

2.7 “Shërbime” do të thotë të gjitha detyrat që do të kryhen nga Kontraktuesi sipas kontratës.

2.8 “Termat e References” shprehin objektin dhe qëllimin e kontratës, përcaktojne detyrat,
kërkesat, objektivat, shpërndarjen, vendin dhe dorëzimin e Shërbimeve që do të sigurohen.

Neni 3 Hartimi i Kontratës

3.1 Shpallja e fituesit do të sherbejë per hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të
firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.

3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke
materializuar të gjitha marrëveshjet midis palëve.

Neni 4 Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

4.1 Autortiteti Kontraktues mund t’i kërkojë Gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në
se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë
veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit për Prokurimin Publik.

4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose
njësi që ka marrë pjesë në pregatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.

4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktues të inspektojë llogaritë dhe
procesverbalet që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të
kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 5 Informacioni Konfidencial

5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha
dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me
kontratën.

5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nenkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione
të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktues deri në masën e kërkuar për nën-kontraktuesin
në mënyrë që ai të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të
përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktuesin një dispozitë që premton ruajtjen e
konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6 Prona Intelektuale

6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës
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intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë Kontrates do t’i përkasin Autoritetit
Kontraktues i cili mund t’i përdorë ato sipas gjykimit të tij.

6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Furnizuesi, pas përfundimit
të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoriteti Kontraktues të gjitha raportet dhe të dhënat si
hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat
mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga Kontraktuesi gjatë
kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por
nuk duhet t’i përdori për qëllime që s’kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

6.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktues nga mospërgjegjësia për shkelje të
të drejtave të pronës intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose kryerja e Shërbimeve
sipas kontratës.

6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoriteti Kontraktues në lidhje më
ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga
përdorimi i gjërave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t’i japë Autoriteti
Kontraktues të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të
bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7 Detyrimet e Përgjithshme të Kontraktuesit

7.1 Kontraktuesi duhet t’i kryejë Shërbimet dhe përmbushi detyrimet e tij me të gjitha
përpjekjet, eficiente dhe ekonomike në pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te
pranuara ne përgjithsi.

7.2 Kontraktuesi duhet të ndjekë praktika të shëndosha të biznesit dhe të përdorë teknologji të
avancuar dhe të përshtatshme si dhe metoda të sigurta.

7.3 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
të veprojë gjithmonë si një këshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, në pajtim me
rregullat dhe kodin e sjelljes të profesionit të tij dhe duhet që të mbështesi dhe ruajë
gjithmonë interesin publik.

7.4 Në se kontrata kërkon kryerjen e shërbimeve këshillimore profesionale, Kontraktuesi duhet
të ushtrojë kujdes të plotë në mardhëniet me palët e treta duke përfshirë median dhe nuk
duhet të marrë pjesë në veprime që janë jashte kompetences së tij në përfaqsimin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 8 Detyrimet e Veçanta të Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të kryejë të gjitha Shërbimet siç specifikohet tek Termat e References.

8.2 Kontraktuesi duhet t’i paraqesë Autoritetit Kontraktues të gjitha sherbimet, në sasitë e
përcaktuara, siç kërkohen nga kontrata duke përfshirë, por jo të kufizuara nga, të gjitha
raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetritë.
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8.3 Kontraktuesi duhet të sigurojë raportet e lidhura me zbatimin e Shërbimeve siç kërkohet në
kontratë.

Neni 9 Specifikime dhe Skicime

9.1 Në se kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të pregatisi të gjitha
specifikimet dhe skicimet duke përdorur sisteme të pranuara dhe të njohura në përgjithsi të
pranueshme për Autoritetet Kontraktues dhe të marri parasysh standartet më të fundit.

9.2 Nëse kontrata kërkon shërbime skicimi, Kontraktuesi duhet të sigurojë se të gjitha
specifikimet, skicimet dhe kërkesat e tjera janë pregatitur në bazë asnjanëse përsa i përket
nxitjes së konkurencës në prokurimin e objekteve të skicimit.

Neni 10 Lejet dhe Liçensat

10.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurimin e lejeve ose liçensave sipas kërkesave të
Ligjeve të Republikës së Shqipërisë për kryerjen e Shërbimeve në këtë kontratë vec rastit
kur palet bien dakord ndryshe.

Neni 11 Heqja dhe Zëvendësimi i Personelit Kryesor

11.1 Kontraktuesi duhet të sigurojë aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues
përpara heqjes ose zëvendësimit të personelit kryesor siç përshkruhet në oferten e
Kontraktuesit.

11.2 Kontraktuesi do të zëvendësojë çdo punonjës në se Autoriteti Kontraktues zbulon se
personi ka kryer veprime të jashtëligjshme ose Autoriteti Kontraktues është mjaft i
pakënaqur nga puna e personit.

11.3 Nëse bëhet e nevojshme të zëvendësohet ndonjë nga personeli kryesor, Kontraktuesi duhet
të sigurojë si zëvendësues një person me kualifikime ekuivalente ose më te mira.

11.4 Kontraktuesi do të paguajë kosto shtesë për zëvendësimin e personelit kryesor me
përjashtim kur shkaku i zëvendësimit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit të
Autoriteti Kontraktues.

Neni 12 Vendndodhja

12.1 Shërbimet duhet të kryhen në vendin ose vendet e specifikuara në kontratë.

12.2 Në se nuk është specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën të aprovojë
vendin ose vendet e kryerjes së Shërbimeve, megjithatë, aprovimi nuk duhet të vonohet ne
mënyrë të paarsyeshme.

Neni 13 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

13.1 Kontraktuesi duhet të mbajë siguracion për përgjegjësi profesionale sipas rregullave dhe
praktikave të njohura në përgjithsi për profesionin për ta zhdëmtuar Autoriteti Kontraktues
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për dëme të rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose mangësitë, në kryerjen e Shërbimeve.

13.2 Nëse nuk është përcaktuar në kontratë shuma minimale e siguracionit, Kontraktuesi duhet
të sigurojë siguracion në shumën e njohur në përgjithsi si të mjaftueshme nën rrethanat e
Shërbimeve që po sigurohen.

Neni 14 Çmimi i Kontratës

14.1 Çmimi i kontratës duhet të jetë çmimi i ofruar në oferten e Kontraktuesit dhe i pranuar nga
Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Afatet e Pagesës

15.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhen në kohë siç
specifikohet në kontratë.

15.2 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në
monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes
se Shqiperise në ditën kur është dërguar njoftimi i kontratës për botim.

15.3 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e
Kontraktuesit për pagesë duhet t’i bëhet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Për çdo
kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të
sendeve që përshkruan shërbimet e kryera për të cilat duhet paguar.

15.4 Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për shërbimet
do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita qe janë kryer Shërbimet, dorëzimi është
paraqitur ose arritur, ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më e vonë.

15.5 Data e pagesës do të jëte dita që fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Vonesa në Bërjen e Pagesës

16.1 Dëmet e llogaritura, të shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë, konsistojnë në kamaten
që fillon nga data e vonesës së debitorit (Autoritetit Kontraktues), në monedhën zyrtare të
vendit ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo
viti, interesi i maturuar i shtohet shumës totale, mbi të cilën është llogaritur interesi i
maturuar.

16.2 Kamata ligjore paguhet pa detyruar kreditorin (Kontraktuesin) te provoje ndonje dem. Në
se kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pesuar një dëm me te madh se kamata ligjore,
debitori (Autoriteti Kontraktues) duhet të paguajë pjesën e mbetur të dëmit.

Neni 17 Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

17.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose
procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon
dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose
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çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në
përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 18 Forca Madhore

18.1 Kontraktuesi nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e depozitës së kontrates, dëmet e
likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim
ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i
ndodhjes së Forcës Madhore.

18.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje e paparashikueshme
jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin. Ngjarje të tilla mund të
përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktues qoftë në
kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti,
epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

18.3 Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere
Autoriteti Kontraktues. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep direktiva të
ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në
masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për
zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 19 Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

19.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës
menjëherë pas nënshkrimit të saj.

19.2 Me përjashtim të rastit kur Autoriteti Kontraktues është dakord për zgjatje të afatit të
kontratës, Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim
nëse Kontraktuesi dështon në kryerjen e Shërbimeve brenda periudhës së Kontrates.

19.3 Autoriteti Kontraktues mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga
shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi
kontraktuesit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.

19.4 Autoriteti Kontraktues do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës Madhore.

19.5 Autoriteti Kontraktues mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera
nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte
që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjehere Autoritetin
Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të përfundimit të
Shërbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor
është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të
kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 20 Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

20.1 Dëmet e likuidueshme për kryerjen e vonuar të Shërbimeve do të llogariten me tarifat e
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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 vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.

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 vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates..

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 vlere do te llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates...

Neni 21 Negociatat dhe Amendamentet

21.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që
do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së Kontraktuesit.

21.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me
shkrim, me datë, t’i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqsues i
autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor.

21.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas
kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqsues i
autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të
cilën ajo lëshohet.

Neni 22 Ndryshimi i Porosisë

22.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Shërbime shtesë deri në një sasi që
nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë
konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 23 Ndërprerja për Mosplotësim

23.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
a) Kontraktuesi dështon të kryejë Shërbimet brenda periudhës së specifikuar në kontratë

ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.

23.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për
mosplotësim dhe t’i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur
ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja
do të jetë e menjëhershme.

Neni 24 Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

24.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi
falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
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24.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 25 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

25.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim
duhet ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik.

25.2 Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi Kontraktuesit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.

25.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Shërbimet e kryera
përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e
pjesshme të Shërbimeve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet
të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Nënkontrata

26.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të
shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të
kontratës së tij një pale të tretë

26.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit
Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë
Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin
që provon aftësine e nënkontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin
për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e
aprovon apo jo atë.

26.3 Cdo nenkontraktor duhet të kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas Ligjit
mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori
për shërbimet që do të furnizojë.

26.4 Kur Kontraktuesi ka ndër mend të realizoje një pjesë të punimeve me nën-kontraktues,
duhet të paraqesë në ofertë, sipas dokumentave të tenderit, gjithë dokumentacionin e
kerkuar per nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete qe do te jape me nensipermarrje.

26.5 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pamvarësisht nga sjellja e
nenkontraktorit.

Neni 27 Transferimi i të Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas
kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 28 Sigurimi i Kontrates

28.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor
sigurimin e kontrates në shumën dhe formën e kërkuar.
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28.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t’i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për
çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas
kontratës.

28.3 Sigurimi i kontrates do t’i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së kryerjes
së Shërbimeve.

Neni 29 Baza Ligjore

29.1 Kontrata do të rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 30 Zgjidhja e Mosmarrveshjeve

30.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin
mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me
negociata direkte.

30.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, problemet do të
konsiderohen me anë të zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike
në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 31 Përfaqësimi i Palëve

31.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë
përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në
çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

31.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e
përfaqsuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marri përsipër çdo
humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

31.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqsuar palën në
veprime ose veprimtari të veçanta njoftimi me shkrim në të cilin rast duhet dhënë dhe
duhet të përcaktoje shtrirjen e autoritetit të përfaqsuesit.

Neni 32 Lajmërimet

32.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në
adresën e specifikuar në kontratë.

32.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 33 Llogaritja e Afateve

33.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet
ndryshe.
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Shtojca 17
[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA
Shërbimet – Procedura e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka
mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojne Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1 Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

1.2 Kontraktuesi është ____________________________________________

Neni 2 Sigurimi i kontratës

2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi
për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të
mëposhtëm: Pas plotesimit te gjithe detyrimeve kontraktore.

Neni 3 Fillimi i Kontratës

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të filloje më __________. Nëse nuk është specifikuar, zbatimi do të
fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4 Vendndodhja e Shërbimeve

4.1 Shërbimet do të kryhen në: Shqiperi.

Neni 5 Informacion që duhet dhënë nga Autoriteti Kontraktor

5.1 Brenda 15 ditësh nga marrja e sigurimit të kontratës, Autoriteti Kontraktor duhet t’i japi
Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e mëposhtme: Informacionet e parashikuar ne termat
e references.

Neni 6 Kërkesat e Raportimit

6.1 Gjatë zgjatjes së kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë raporte për Autoritetin Kontraktor sipas
formularit të mëposhtëm: Sipas termave te references.

Neni 7 Siguracioni i Përgjegjësisë Profesionale

7.1 Përpara fillimit të zbatimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të sigurojë Autoritetin Kontraktor me
prova për siguracionin e përgjegjësisë profesionale me shumë minimale si vijon:________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 8 Kushtet e Pagesës

8.2 Pagesa për Shërbimet duhet bërë sipas skedarit të mëposhtëm: Pagesa do te kryhet ne perfundim te
seciles faze, sipas percaktimeve ne VKM perkatese.

8.3 Çdo pagesë e skeduar duhet bërë brenda _________ ditëve nga data e arritjes së marrveshjes për
pagesën ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim për pagesë cilado që të jetë më vonë. Nëse
është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

8.4 Monedha e pagesës do të jetë ______. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me
monedhën Shqiptare.

Neni 9 Pagesa Paraprake

9.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, Kontraktuesi nuk
do të marrë pagesë paraprake.

9.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda ______ ditëve nga marrja
e sigurimit te kontrates.

9.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t’i jepet Kontraktuesit sipas
formulës së mëposhtme:_______________________________________________
_________________________________________________________________________

Neni 10 Zbritja e garancisë së kontratës

10.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.
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Shtojca 18

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

SeksioniI Autoriteti Kontraktor

I.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Adresa në Internet ___________________________________________

I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror Institucion i Pavarur

 

Njesite e Qeverisjes Vendore Tjetër

 

Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Lloji i Kontratës

Punë Shërbime Mallra

  

Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime”

Konkurs Projektimi Shërbime Konsulence Shërbime të tjera

  

2.1.2 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuader

Po  Jo 

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik 
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Me disa operatorë ekonomikë 

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po  Jo 

2.2 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____________________________________________

2. Burimi i Financimit ______________________________________

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _______________________________________

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

Kohëzgjatja në muaj ose ditë 
ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.4 Ndarja në LOTE:  

Po  Jo 

Nëse Po, numri i LOTEVE: 

2.5 Opsionet:  

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka): 

ose: nga në     

2.6 Kontrate me nenkontraktim:  

Po  Jo 

Seksioni 3 Procedura

3.1 Lloji i procedurës:

E hapur
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3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  
A) çmimi më i ulët  

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme 

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë 

etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:
3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushen e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit
(TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërise së
Informacionit:

Po  Jo 

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit
(TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga
Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po  Jo 

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _______________Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Adresa e Internetit ___________________________________________

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Faqja e Internetit ___________________________________________
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4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _______________ (pa TVSH) Monedha __________

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : ____

Vlera _______________ (pa TVSH) Monedha __________

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

4.4 Informacione shtesë

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //
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Shtojca 18/1

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Tel/Fax ___________________________________________

E-mail ___________________________________________

Faqja në Internet ___________________________________________

2. Lloji i procedurës: ___________________________________________

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër_______________________

4. Fondi limit _____________________________________________

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit):

Vlera _______________ (me TVSH) Monedha __________

Vlera e nenkontraktimit______________me Tvsh Monedha

6. Data e lidhjes së kontratës ____________

7. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontratorit

Emri ___________________________________________

Adresa ___________________________________________

Nr. NIPT ___________________________________________



Dokumentat Standarde të Tenderit

58

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t’u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data ________

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Ne Emer te: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

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

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

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e
bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe
shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit
kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda
15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me
kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

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

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]
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Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

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

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti Shteti Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e
zonës)

E-mail

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

Firma e zyrtarit të autorizuar Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi
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Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke
përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për
Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me
Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor
Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përllogaritur e Prokurimit
Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës
Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës
Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)
6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës
(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve
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Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për
çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e
ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen.
Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të
lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre
dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht çdo njoftim të publikuar, të gjitha
dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj . Përcaktoni se cili
prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë,
ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një
përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa
kopje shtesë, pranë autoritetit kontraktor

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet t’i referoheni Formularit të Ankesës
se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:
E-mail:

Nenshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21
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DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

( KU TE GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PER PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i ketij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të
përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si
“Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e
tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizoje mallrat, ashtu siç janë të
specifikuara në kushtet e përcaktuara në:

 Këtë kontrate

 Formulari i Deklarimit te Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi

 Specifikimet Teknike

 Formulari i çmimit të ofertës

 Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marreveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe
rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë,
palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marreveshje, do
të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi,
duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor
për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato te
parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të
çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më
shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë
asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
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1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

______________________

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.

2.2 Çmimet e njësive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e
vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Emri:

Pozita: Pozita:

Nënshkrimi: Nënshkrimi
:

Data: Data:

Vula: Vula:
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Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR

( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)

PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktor,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin: < vendosni titullin > me numrin
identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen
përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj
marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të
lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t’i dërgojë kontraktuesit “Ftesën për Ofertë”
kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nenshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithe operatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen
kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera
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të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë
Ftesat për Oferte dhe t’ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër.
Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

__________________________________

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin Për Autoritetin Kontraktues

Emri : Emri:

Pozita: Pozita:

Nënshkrimi: Nënshkrimi:

Data: Data:

Vula: Vula:


