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I    NJOFTIMI I KONTRATËS 

 

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor 

 

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Malesi e Madhe 

Adresa   Koplik, Malesi e Madhe 

Tel/Fax  0221 2 2650/2651 

E-mail   bashkiamalesiemadhe@hotmail.com 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 

Personi Pergjegjes      Ermal Ademaj 

Nr. Cel                       0692351940 

e-mail                         ermal.ademaj@yahoo.com 

 

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   Numri i referencës së procedurës/lotit: - 

 

2.2   Lloji i “Kontratave Publike për Shërbime” 

 

PROJEKTIM 

X

 

     

2.3   Kontratë në bazë të  Marrëveshjes Kuadër 

 



 

3 

Po  Jo X 

 

2.4            Lloji i Marrëveshjes Kuadër 

 

 Me një Operator Ekonomik                  

 Me disa operatorë ekonomikë              

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara        Po                      Jo    

 

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër 

 

 

 

    

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

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

të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër). 

 

2.6 Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së 

konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i 

blerjes elektronike 

      

 

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

kuadër: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër 

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës : 3 000 000 (Tre milion leke).Per vitin 2020: 4 

000 000 (kater milion) lek me tvsh. 

2. Burimi i Financimit : Buxheti i Bashkise. 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër : Realizimi i Monumentit te Luftes se 

Koplikut 1920. 
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2. 9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   

Kohëzgjatja në muaj ose ditë 60 

ose  

duke filluar nga  / /   me përfundim në  / /  

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër  

 

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

shumë se (4) vjet) 

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

Përfunduar më             ••/••/•• (dd/mm/vvvv) 

 

2.10 Vendi i kryerjes së shërbimeve, objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: 

Bashkia Malesi e Madhe 

2.11 Ndarja në Lote:   

 

Po  Jo X 

Nëse po,  

2.12 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.  

 

2.13 Opsionet:   

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):  

Ose: nga  në    

 

2.14 Do të pranohen variantet:   

Po  Jo X 

 

2.14.1       Do të pranohet nenkontraktimi:   

Po  Jo X 

 

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: ____ 
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Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit: 

 

Po  Jo X 

Shenime te tjera 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Seksioni 3             Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik  

 

3.1   Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 10. 

 

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

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

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

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

 

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

Lotet është si më poshtë: 

 

Loti 1   ______ Lekë  

Loti 2   ______ Lekë 

 

Seksioni 4             Procedura 

 

4.1 Lloji i procedurës:  PROJEKTIM 

4.2 Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi :   

Data: 25/05/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

Vendi:._______________________________________ 

 

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

ekonomikë duhet të dorëzojnë kërkesën dhe dokumentacionin e kërkuar në mënyrë 

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

 

4.3 Afati kohor për hapjen e kërkesës për shprehje interesi :   

 

Data: 25/05/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

Vendi:_______________________________________ 

 

http://www.gov.al/
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Informacioni që merret gjatë hapjes publike të kërkesave, që paraqiten me mjete 

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

dorëzuar kerkesa, në bazë të kërkesës së tyre. 

 

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

 

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

 

Shqip X Anglisht 

Tjetër _______________ 

 

Seksioni 5                    Informacione plotësuese 

 

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me 

mjete elektronike): 

  

Po  Jo X

Nëse Po 

Monedha _________ Çmimi _______ 

 

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

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

 

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

______________________________________________________________________________ 
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Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në 

Buletinin e Njoftimeve Publike 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

Emri    Bashkia Malesi e Madhe 

Adresa   Koplik, Malesi e Madhe 

Tel/Fax  0221 2 2650/2651 

E-mail   bashkiamalesiemadhe@hotmail.com 

Faqja e Internetit ___________________________________________ 

2. Emërtimi dhe vendndodhja e objektit: Realizimi i Monumentit te Luftes se Koplikut 

1920, ne Qender te Qytetit Koplik, Malesi e Madhe. 

3.  Lloji i procedurës: Projektim 

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:Realizimi i Monumentit te Luftes se Koplikut 1920. 

5. Fondi limit: 3 000 000 (Tre milion leke). 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 60 dite. 

7. Afatin dhe mënyra për tërheqjen e dokumenteve të konkurrimit publik: Dokumentat e 

konkurimit publik mund të shkarkohen në faqen e internetit: 

bashkiamalesiemadhe@hotmail.com 

8.Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data: 25/05/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00 

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data: 25/05/2021 (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00. 
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1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

 

Ofertuesi duhet të deklarojë se: 

 

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

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

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

Fitimprurëse”. 

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

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

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

veprimtarinë profesionale. 

d)  Ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të  sigurimeve 

shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi. 

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

nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.  

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

duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe. 

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

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

ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 11.  

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, seicili prej anëtarëve të bashkimit duhet 

të dorëzojë vetdeklarimet, sipas kësaj Shtojce. 

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

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

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

 

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

zyrtarisht1;  

 

b.   Prokura e posaçme. 

 

 

                                                
1 Në këtë marrëveshje nuk duhet të përcaktohet përqindja e sherbimeve të seicilit anëtar, por fushat/ekpertizat e 

marra përsipër për tu realizuar. 
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 [ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

  

 

SPECIFIKIMET TEKNIKE 

 

 

 

Skicimet, parametrat teknik etj: Realizimi i Monumentit te Luftes se Koplikut 1920 duhet te 

konsistoje ne nje objekt prej allçie i permasave 5-7 meter, i cili duhet te simbolizoje luften e 

Koplikut te zhvilluar ne vitin 1920. 

Gjithashtu ky objekt duhet te simbolizoje vlerat artistike, kulturore, historike dhe njerezore te 

Malesise se madhe 

 

Specifikimi i Materialeve: Materiali i paraqitur nga konkuruesit duhet te jete prej allçie. 

Ne konkurim do te paraqitet nje bocet i objektit qe do te realizohet. 

Boceti fitues do te realizohet ne permasat 5-7 meter lartesi, ne material allçie, i cili me pas do te 

derdhet ne bronx. Derdhja ne bronx behet nga nje fonderi e cila kontraktohet pas shpalljes se 

bocetit fitues. 

 

 

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