
 

 

Kjo dosje e tenderit është përgatitur në gjuhën Shqipe. 

Ne rast të kërkesës dosja e tenderit do të jete e disponueshme edhe në gjuhën Serbe* 
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TEMA: FTESË PËR TENDER  për: Zhvillimi i sistemit kadastral për AKP 

Ju faleminderit për interesimin e juaj për pjesëmarrje në aktivitetin e lartë përmendur të 

prokurimit.  

Sipas kërkesës suaj, ju lutem gjeni të bashkangjitur dokumentet, të cilat përbëjnë Dosjen e 

Tenderit.  

Nga ju pritet që të ekzaminoni me kujdes të gjitha pjesët, nenet dhe anekset e kësaj dosjeje të 

tenderit dhe të pajtoheni me të gjitha kërkesat, specifikimet dhe kushtet e përfshira këtu.  

Ne, si Autoritet Kontraktues nuk pranojmë asnjë ndryshim. 

Në rast të dështimit të dorëzimit të tenderin tek autoriteti kontraktues brenda afatit të caktuar 

në Dosjen e Tenderit, dhe/apo nuk është në pajtim me të gjitha kërkesat e paraqitura në dosjen 

e tenderit, do të refuzohet dhe do të konsiderohet si “ tender i papërgjegjshëm” 

Të gjitha shpenzimet që lidhen  me përgatitjen dhe me dorëzimin e tenderit duhet të barten nga 

tenderuesi, ndërsa autoriteti kontraktues nuk do të ketë asnjë detyrim në rast se anulohet 

procedura.  

Operatorët ekonomik të cilit dëshirojnë të dorëzojnë tenderin, si dhe autoriteti kontraktues, 

duhet të respektojnë kërkesat që rrjedhin nga Ligji i Prokurimit Publik (LPP) dhe Rregullat e 

Prokurimit të nxjerra në përputhshmëri me të. 

Tenderi duhet te dorëzohet ne adresën e specifikuar në pjesën A “Procedurat e Tenderimit” 

para datës 05.01.2021, koha: ora 14:00h. 

Me dorëzimin e tenderit, tenderuesi pranon në mënyrë të plotë dhe pa kufizime, kushtet e 

veçanta dhe të përgjithshme që rregullojnë këtë kontratë si një bazë të vetme te kësaj procedure 
te tenderimit, pavarësisht  nga kushtet e tij ose të saj të shitjes, nga të cilat ai/ajo me këtë rast 

heq dorë 

Me sinqeritet,  

Emri dhe Mbiemri:  Bajram Sherifi, Kryesues i Autoritetit te Likuidimit dhe 

         Albert Matoshi, Kryesues i Autoritetit te Likuidimit 

 

Nënshkrimi: ___________________ 
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PJESA   A:             PROCEDURAT E TENDERIMIT  

SEKSIONI I. INFORMACIONE PËR TENDERUESIT  

 TË PËRGJITHSHME 
1. Fusha e tenderit 1.1 Autoriteti Kontraktues i cekur në Fletën e të Dhënave të 

Tenderit (FDT), lëshon e këtë Dosje të Tenderit për shërbime  siç 
specifikohet në Specifikimet teknike, Aneksi 1, dhe në Pjesën C, 
Përshkrimi i Çmimeve. 

1.2 Titulli i kontratës dhe numri identifikues i këtij aktiviteti të 
prokurimit janë të shënuara në FDT. 

1.3 Informacioni mbi publikimin e Njoftimit të Kontratës është e 
shënuar në FDT. 

1.4 Tenderët duhet të dorëzohen në adresën e autoritetit kontraktues 
të shënuar në FDT. 

1.5 Përgjatë kësaj Dosje të Tenderit: 

a) shprehja “me shkrim” kuptohet komunikimi në formë të shkruar 
(p.sh. me e- mail, faks, teleks) me dëshmi të pranimit;    
b) nëse konteksti kërkon “njëjës” gjithashtu nënkupton “shumës” dhe  
anasjelltas; 
c)“ditë” nënkupton ditën kalendarike; 
d) ju jeni të referuar si “operator ekonomik” apo “tenderues” dhe 
e) lëshuesi i kësaj dosje të tenderit referohet si ”autoritet kontraktues”.  

2. Qëllimi i Kontratës 

 

2.1 Klasifikimi i Përgjithshëm i Fjalorit të Prokurimit dhe qëllimi i   
kontratës janë të shënuara në FDT.  

3. Specifikimet 
teknike të 
detyrueshme 

3.1 Shërbimet duhet të jenë në pajtim të plotë me specifikimet teknike  
të parashtruara në këtë Dosje të Tenderit, shih Aneksin 1, dhe në 
përputhshmëri në të gjitha aspektet me vizatimet, sasitë, modelet 
mostrat, matjet dhe udhëzimet tjera. Kjo do të demonstrohet me 
dorëzimin  e provave të dokumentuara të përcaktuara në FDT. 
 
3.2 Cilido specifikim që nuk është në përputhshmëri me specifikimet 
teknike  do të diskualifikoj tenderin.  

4. Variantet 4.1 Përveç nëse është e shënuar ndryshe në FDT, tenderuesit nuk 
janë të autorizuar të dorëzojnë tender që propozon  ndonjë variant i 
cili është në pajtueshmëri me një variant të specifikimeve teknike.   

5. Kushtet dhe 
kërkesat e dërgesës  

5.1 Vendi i performimit te shërbimeve është e shënuar në FDT.   
 
5.2 Afatet kohore për fillimin dhe/ose përfundimin e kontratës  siç 
është shënuar në FDT. 
 
 

 
KËRKESAT që duhet të plotësohen nga 
OPERATORËT EKONOMIK 

 Operatorët ekonomik duhet t`i plotësojnë të gjitha kërkesat në vijim. 
Çdo mos përmbushje e ndonjërës nga kërkesat do të eliminojë 
tenderin e tyre nga konkurrimi.  

 
Kërkesat e përshtatshmërisë 
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6. Përshtatshmëria e 
operatorëve ekonomik   

 
6.1 Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një 
aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate 
publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ose ndonjë drejtues, 
menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të fundit:  

a.  është shpallur fajtorë nga një gjykatë kompetente për kryerjen 
e një vepre penale ose civile duke përfshirë praktikat e korrupsionit, 
larjen e parave, mitosjen, avantazhe ose aktivitetet e ngjashme me 
ato të përshkruara në nenin 129.1 të këtij ligji sipas ligjeve dhe 
rregulloreve në fuqi në Kosovë ose në cilindo shtet, ose në çfarëdo 
marrëveshje ose konvente ndërkombëtare; 
 
 
6.2 Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një 
aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate 
publike, nëse ai operator ekonomik: 
 
a. gjatë dy (2) viteve të kaluara është shpallur nga një gjykatë 
kompetente si i falimentuar ose insolvent, ose aktualisht është në 
procedurë: (i) të falimentimit, (ii) të pranimit të urdhrit për likuidim ose 
përmbyllje të aktiviteteve ose administrimit nga gjykata ose (iii) ndonjë 
procedurë tjetër të ngjashme sipas ligjit të Kosovës ose ndonjë 
juridiksioni tjetër: 
të shërbimeve publike në Kosovë; 

Periudhat kohore të përcaktuara në këtë nen, ndërlidhen me 
periudhën që menjëherë paraprinë datën e publikimit të njoftimit 
të kontratës. 

 
6.4 Në mënyrë që të dëshmohet se operatori ekonomik ka të drejtë   
pjesëmarrjeje në procedurën e prokurimit, operatori ekonomik duhet 
të dorëzojë dëshmitë e dokumentuara të shënuara në FDT.  

 
Kërkesat minimale kualifikuese 

7. Kërkesat mbi 
përshtatshmërinë 
profesionale 

7.1 Operatorët ekonomik duhet ti plotësojnë kërkesat e 
përshtatshmërisë profesionale  të shënuara në FDT. 
 
7.2  Në mënyrë që të dëshmohet se operatori ekonomik është i 
përshtatshëm të marrë pjesë në procedurën e prokurimit, operatori 
ekonomik duhet t’i dorëzojë dokumente dëshmuese të shënuara në 
FDT. 

8. Kërkesat mbi 
gjendjen ekonomike 
dhe financiare 

8.1 Operatorët ekonomik duhet ti plotësojnë kërkesat minimale  
ekonomike financiare të shënuara në FDT. 
 
8.2  Në mënyrë që të dëshmohet se operatori ekonomik i  plotëson 
kërkesat minimale ekonomike financiare operatori ekonomik duhet t’i 
dorëzojë dokumente dëshmuese të shënuara në FDT. 

9. Kërkesat  mbi 
mundësitë                   
teknike dhe/ose 
profesionale  

9.1 Operatorët ekonomik duhet ti plotësojnë kërkesat minimale mbi 
mundësitë teknike dhe/apo profesionale të shënuara në FDT. 
  
9.2 Në mënyrë që të dëshmohet se operatori ekonomik i  plotëson 
kërkesat minimale mbi mundësitë teknike dhe/apo profesionale, 
operatori ekonomik duhet t’i dorëzojë dokumente dëshmuese të 
shënuara në FDT. 
 

10. Krijimi i një grupi 
te operatoreve 
ekonomik 

 

10.1 Nëse një tender dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik, 
grupi është i detyruar të emëroj njërin nga anëtarët e grupit si 
operator ekonomik kontaktues dhe duhet të prezantoj me tenderin e 
tij dokumentet e shënuar në FDT. 
 
10.2 Nga një grup i tillë nuk do të kërkohet për të marrë përsipër 
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ndonjë formë të veçantë ligjore për të paraqitur tenderin, por Autoriteti 
kontraktues rezervon të drejtën, nëse një kërkesë e tillë është e 
nevojshme për përmbushjen e mjaftueshme të kontratës, të kërkoj 
nga grupi i përzgjedhur për ta bërë këtë nëse kontrata i jepet një grup 
të tillë si parakusht për nënshkrimin e kontratës. 

11. Nën-kontraktimet 11.1 Operatorët Ekonomikë  ne tenderin e tyre duhet të deklarojnë  
cilëndo pjese te kontratës që Operatori Ekonomik ka për qëllim të 
nënkontraktojë palën e tretë dhe te dorëzoje me tenderin e tij 
dokumentet e shënuara në FDT. 

12. Sigurimi i tenderit 12.1 Në qoftë se shënohet në FDT tenderuesi duhet të dorëzoj, si 
pjesë te tenderit të ti, një Sigurim të tenderit.  

    
12.2 Siguria e tenderit duhet të jetë në shumën dhe për një periudhe 
valide siç është e shënuar në FDT, dhe mund të dorëzohet në një 
nga format e shënuara si më poshtë:  

a) transferte bankare në ç`rast siguria e tenderit duhet të 
depozitohet në Bankën siç është e shënuar në FDT;  
 

12.3 Nëse kërkohet Sigurimi i Tenderit dhe ndonjë tender nuk është 
shoqëruar me nje Sigurim të konsiderueshme të përgjegjshëm të 
Tenderit, tenderi do të refuzohen si tender i papërgjegjshëm. 
 
12.4 Forma e sigurisë së tenderit është e specifikuar në Aneksin 4 të 
kësaj dosje të tenderit. 
 
12.5 Autoriteti kontraktues do ta kthej sigurinë e tenderit të depozituar 
brenda pesë (5) ditëve, pas ndodhjes së cilës do nga ngjarjet në 
vijim: 

 a) skadimi i datës së vlefshmërisë së tenderit; 
b) dhënia dhe hyrja në fuqi e kontratës;  
c) anulimi ose përfundimi i aktivitetit të prokurimit para dhënies ose 
hyrjes në fuqi të kontratës;  
d) Me tërheqjen e tenderit para afatit të fundit për dorëzimin e 
tenderit, përveç nëse është e deklaruar në DT që nuk është e lejuar 
një tërheqje e tillë. 
 
12.6 Sigurimi i Tenderit mund të konfiskohet nëse: 
 
1. Autoriteti Kontraktues cakton që operatori Ekonomik ka dorëzuar 
informata të rrejshme apo mashtruese; 

 
2. Operatori Ekonomik e tërheq tenderin e tij pas datës së fundit për 
dorëzimin e tenderëve,por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë 
së tenderit dhe 
3. Operatorit Ekonomik i është dhënë kontrata por refuzon ose 
dështon: 
a) që të depozitojë sigurinë e ekzekutimit; 
b) të plotësojë të gjitha kushtet që i paraprijnë nënshkrimit të 
kontratës; ose  
c) që  të zbatoj kontratën. 

  

13. Siguria e 
Ekzekutimit 

 

13.1 Në qoftë se është cekur në FDT, para nënshkrimit të 
Kontratës, tenderuesi i suksesshëm, do t’i dorëzoj Autoritetit 
Kontraktues një Sigurim të Ekzekutimit. 
 
13.2  Sigurimi i ekzekutimit duhet të jetë në vlerën dhe për një 
periudhë valide siç është shënuar në FDT. 
 
13.3 Forma e Sigurisë së Ekzekutimit është e specifikuar në Pjesën      
B, Seksioni IV. 
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13.4 Siguria e ekzekutimit mund të depozitohet në njërën nga format 
e  cekura për Sigurimin e tenderit.  

 
13.5 Dështimi i Operatorit të suksesshëm Ekonomik për të dorëzuar 
Sigurinë e Ekzekutimit të lart-përmendur ose nënshkrimit të 
Kontratës, do të përbëjnë arsye të mjaftueshme për anulimin e 
dhënies dhe konfiskimin e sigurisë së tenderit. 
 
13.6 Sigurimit i Ekzekutimit do të konfiskohet në rast të: 
a) shkeljes së kontratës së nënshkruar, e cila i shkakton dëme 
materiale autoritetit kontraktues dhe/ose kërkon nga autoriteti 
kontraktues të bëjë shpenzime materiale për përfundimin e kontratës 
në fjalë, dhe 
b) Kontrata e nënshkruar është prishur dhe shumë punëtorë kanë 
mbetur të papaguar, nënkontraktorët dhe / ose furnizuesit e 
materialeve; 

 
13.7 Në rast se nuk ka ndodhur asnjë nga rrethanat e cekura më lart, 
që do të shkaktonin konfiskimin e sigurisë së ekzekutimit, autoriteti 
kontraktues do t’i kthej fondet ose dokumentet që janë depozituar në 
formë të sigurisë së ekzekutimit, në pajtim me kushtet e kontratës. 

 
PËRMBAJTJA E DOSJES SË TENDERIT  

14. Seksionet e 
Dosjes se Tenderit 

 

14.1 Dosja e Tenderit përbëhet nga Pjesa A, B,dhe C, të cilat 
përfshijnë të  gjitha Seksionet e prezantuara më poshtë, dhe duhet të 
lexohen së bashku me ndonjë Shtojce të lëshuar në përputhje me 
Informacion për Tenderuesit Neni 17. 
   
PJESA  A  Procedurat e Tenderimit  

 Seksioni  I, Informata për Tenderuesit 

 Seksioni II, Fleta e të Dhënave të Tenderit (FDT) 

 Anekset 
PJESA  B Kontrata  

 Seksioni  I,  Draft Kontrata      

 Seksioni  II, Kushtet e Përgjithshme të Kontratës(KPK)  

 Seksioni III, Kushte e Veçanta të Kontratës (KVK)  

 Seksioni IV, Formulari i Garancionit te Përmbushjes  

 Seksioni V, Identifikimi Financiar 
 
PJESA C            Forma e Tenderit  

 Neni I,  Forma e Tenderit   

 Neni II. Përshkrimi i Çmimeve 
  

15. Sqarimet e Dosjes 
se Tenderit 

 

15.1 Tenderuesit janë të lejuar të bëjnë një kërkesë me shkrim pran 
autoritetit kontraktues për informata shtesë ose sqaruese që ata 
mendojnë se është e nevojshme për përgatitjen ose dorëzimin e një 
tenderi të përgjegjshëm. Autoriteti Kontraktues do të përgjigjet me 
shkrim çdo kërkese për sqarim,  me kusht që kërkesa e tillë është 
marrë jo më vonë se afati i dhëne në FDT. Autoriteti kontraktues do 

të dërgon kopjet e përgjigjes së tij tek të gjithë ata që kanë pranuar 
Dosjen e Tenderit duke përfshirë pyetjen  por pa e identifikuar burimin 
e saj. Nëse Autoriteti  kontraktues e sheh të domosdoshme që te 
ndryshoj  Dosjen së Tenderit, si rezultat i sqarimit, atëherë duhet ta 
bëjë këtë sipas procedurës se përcaktuar ne Nenin 17 te Informatave 
për Tenderuesit. 
 

16. Ndryshimi i Dosjes 
se Tenderit 

16.1 Në çdo kohë para skadimit të afatit te fundit për dorëzimin e 
tenderëve,  Autoriteti Kontraktues mund të ndryshojë Dosjen e  
Tenderit duke lëshuar një shtojcë. 
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16.2 Çdo shtojcë e lëshuar do të jetë pjesë e Dosjes së Tenderit dhe 
do t'i komunikohet me shkrim të gjithë operatorëve ekonomik që kanë 
marrë Dosjen e Tenderit. 

 
16.3 Për t’iu dhënë tenderuesve të mundshëm kohe të mjaftueshme 
për të marrë parasysh shtesën në përgatitjen e ofertave të tyre, 
Autoriteti Kontraktues do të zgjasë afatin kohor për dorëzimin e 
tenderëve në përputhje me Nenin 53 të LPP-së. 

 
PËRGATITJA E TENDERIT 

17. Gjuha e Tenderit 17.1 Operatorët Ekonomik mund të përgatisin dhe të dorëzojnë 
tenderët e tyre dhe dokumentet e lidhura në gjuhën Shqipe, Serbe 
dhe Angleze.   

18. Dokumentet qe 
përbejnë Tenderin 

18.1 Tenderi duhet të përmbaje si në vijim: 
 
a)   Formën e Tenderit dhe Përshkrimin e Çmimeve duke përdorur 
format e dhëna në Pjesën C të kësaj Dosje të Tenderit; 
b) Sigurimin e Tenderi, në përputhje me Informatat për Tenderuesit, 
Neni   13, nëse aplikohet; 
c) Dokumentet dëshmuese në përputhje me Informatat për 
Tenderuesit,    Neni 6, evidentimi i përshtatshmërisë së Tenderuesit; 
d) Dokumentet dëshmuese në përputhje me Informatat për 
Tenderuesit,   Neni 7, evidentimi i të përshtatshmërisë profesionale, 
nëse aplikohet; 
e) Dokumentet dëshmuese në përputhje me Informatat për 
Tenderuesit, Neni 8, evidentimi i gjendjes ekonomike dhe financiare, 
nëse aplikohet; 
f) Dokumentet dëshmuese në përputhje me Informatat për 
Tenderuesit,  Neni 9,  evidentimi i mundësisë teknike dhe 
profesionale, nëse aplikohet; 
g) Dokumentet dëshmuese në përputhje me Informatat për 
Tenderuesit, Neni  11 dhe 12, nëse aplikohet; dhe  
h) Ndonjë dokument tjetër që kërkohet në FDT. 
 

19. Valuta dhe 
Kalkulimi i Çmimit    

19.1 Të gjitha çmimet e specifikuara në tender duhet të deklarohen 
në Euro (€)  
19.2 Çmimet e tenderit për shërbimet e ofruara janë të fiksuara për 
gjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk mund të ndryshohen. 

 
  

20.  Periudha e 
Vlefshmërisë se 
Tenderit 

20.1 Tenderët do të mbeten të vlefshme për aq kohë sa është e 
shënuar në FDT.  Periudha e vlefshmërisë së tenderit do të filloj në 

datën e afatit të fundit te dorëzimit te tenderëve. 
20.2 Në rrethana të jashtëzakonshme, para skadimit të periudhës së 
vlefshmërisë së tenderit, autoriteti kontraktues mund të kërkojë  nga 
tenderuesit zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së tenderëve të tyre. 
Kërkesat dhe përgjigjet duhet të bëhen me shkrim. Nëse Sigurimi i  
Tenderit kërkohet ajo do të zgjatet edhe për një periudhë përkatëse.  
Dështimi për t'iu përgjigjur kërkesës së bërë nga autoriteti kontraktues  
do të çojë në refuzimin e tenderit, pa konfiskim të Sigurimit të 
Tenderit të tij.  

21. Vulosja dhe 
Shënimi i Tenderit 

21.1 Tenderuesi duhet të përgatisë një origjinal te dokumenteve që 
përbëjnë  tenderin, siç përshkruhet në Informatat për Tenderuesit 
Neni 19 dhe në mënyrë të qartë të shënojë atë "ORIGJINAL." 
Përveç kësaj, Tenderuesi duhet të paraqesë kopje të tenderit, në 
numrin e shënuar në FDT dhe në mënyrë të qartë shënojë ato 
"KOPJE". 

 
21.2 Tenderuesi duhet të vendose tenderin origjinal dhe çdo kopje në 
zarfe të veçanta dhe në anën e përparme të secilit zarf do të: 
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 Shënon qartë si “Origjinal” apo “ Kopje”; 

 Shënon numrin e Prokurimit siç është e cekur në dosjen e 
tenderit; 

 Shënon emrin dhe adresën e tenderuesit.   
 

21.3  Zarfet pastaj duhet të mbyllen në një zarf të jashtëm që tregon 
vetëm:  

 Adresën e vendit të dorëzimit të tenderëve; 

 Numrin e Prokurimit; 

 Paralajmërim, se zarfi nuk guxon të  hapet para datës dhe 
kohës së hapjes së tenderit; dhe 

 Emrin dhe adresa e tenderuesit 
 

DORËZIMI DHE HAPJA E TENDERËVE 

22. Afati i fundit për 
dorëzim te tenderëve 

22.1 Tenderët do të pranohen nga Autoriteti Kontraktues jo më vonë 
se data dhe koha e shënuar në FDT. 

23. Tenderët e vonuar 23.1 Autoriteti Kontraktues nuk do marrë në konsideratë ndonjë 
tender që arrin pas afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve. Cilido 
tender i pranuar nga Autoriteti Kontraktues pas afatit të fundit për  
dorëzimin e tenderëve do të deklarohet i vonshëm dhe do t’i kthehet 
tenderuesit i pa hapur.    

24. Tërheqja , 
Zëvendësimi, dhe 
Modifikimi i 
Tenderëve 

 

24.1 Përveç nëse është cekur ndryshe në FDT, Tenderuesi  mund te 

tërheq, Ndërron apo Modifikoj tenderin e tij, pasi qe të jete dorëzuar 
duke dorëzuar një shkresë me shkrim tek Autoriteti Kontraktues, e 
cila shkrese duhet te jete e nënshkruar siç duhet nga përfaqësuesi 
autorizues.  Zëvendësimin përkatës ose modifikim të tenderit duhet të 
shoqërohen me njoftimin përkatës me shkrim. Të gjitha njoftimet 
duhet të jenë: 
 

a. të dorëzuara në përputhje me  Informatat për Tenderuesit,  
Seksioni 22 dhe përveç kësaj, zarfet përkatës, do të shënohet 
qartë "TËRHEQJE," "ZËVENDËSIMI," ose "MODIFIKIM"; dhe 
b. te pranohen nga Autoriteti Kontraktues para afatit të fundit të 
përcaktuara për dorëzimin e tenderëve. 

 
24.2 Tenderët e kërkuara për tërheqje duhet të dorëzohen të pa 
hapura tek Tenderuesit. 
 
24.3 Asnjë tender nuk mund të tërhiqet gjatë intervalit kohor prej  
afatit të fundit të dorëzimit të tenderit deri tek skadimi i periudhës së 
vlefshmërisë së tenderit. Tërheqja e tenderit gjatë këtij afati do të 
rezulton me konfiskimin e sigurimit të tenderit. 

25. Hapja e Tenderëve 25.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë hapjen e tenderit në publik në 
adresën, datën dhe kohën e cekur në FDT. 
  
25.2 Çdo tenderues ka të drejtë të ketë përfaqësuesin prezent që të 
vrojtoj hapjen e tenderëve. 

 
25.5 Të gjitha zarfet e tjera do të hapen në një kohë, duke lexuar me 
zë: emrin dhe adresën e tenderuesit dhe Çmimin total të tenderit të 
specifikuar në formularin e dorëzimit të Tenderit. E gjithë kjo duhet të 
regjistrohen në procesverbalin e hapjes së tenderëve, i cili duhet të 
nënshkruhet nga Zyrtari i Prokurimit dhe nga të gjithë pjesëmarrësit 
në procesin e hapjes së tenderit. Kopjet e procesverbalit në fjalë, 
duhet tu dërgohen menjëherë të gjithë tenderuesve. 

 
VLERËSIMI DHE KRAHASIMI I TENDERËVE 

26. Ekzaminimi i 26.1 Tenderët e pranuar me kohë do të ekzaminohen, vlerësohen 
dhe krahasohen në bazë të procedurës së përcaktuar në Udhezuesin 
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tenderëve nr. 1/2009 per Autoitetet e Likuidimit. 
         
26.2 Tenderi konsiderohet të jetë i përgjegjshëm kur: 

 
a. është në pajtueshmëri nga aspekti administrativ me 

kërkesat formale të kësaj dosjeje të tenderit;  

b. është në pajtueshmëri në termet teknike me përshkrimin, 
kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në këtë dosje të 
tenderit; 

c. është dorëzuar nga operatori ekonomik që përmbush 
kriteret e përzgjedhjes të përcaktuara në këtë dosjeje të 
tenderit.  

 

27. Sqarimi i 
Tenderëve 

27.1 Për të lehtësuar ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e 
tenderëve, Autoriteti Kontraktues mund të kërkojë nga secili 
Tenderues individualisht sqarim mbi tenderin e tij/saj. Secili sqarim qe 
dorëzohet nga tenderuesi në lidhje me tenderin e tij dhe që nuk është 
ne përputhje me kërkesën nga autoriteti kontraktues nuk do të 
konsiderohet. 
 
27.2 Kërkesa për sqarim dhe përgjigjja duhet të bëhen vetëm me 
shkrim, por nuk guxon të kërkohet, ofrohet ose lejohet asnjë ndryshim 
në çmim ose në ndonjë kusht ose aspekt material të tenderit.  

28. Përgjegjshmëria e 
tenderëve 

28.1 Nëse tenderi nuk është i përgjegjshëm do të refuzohet dhe nuk 
mund të bëhet i tillë që të jetë në pajtueshmëri më vonë duke e 
korrigjuar atë ose duke e tërhequr largimin ose kufizimin.  

28.2 Tenderët e përgjegjshëm do të vlerësohen dhe krahasohen 
sipas kritereve për dhënien e kontratës të përcaktuara në Dosjen e 
tenderit. Tenderuesi i cili ka dorëzuar tenderin e renditur më të lartë 
do t’i jepet kontrata.  

 
DHËNIA E KONTRATËS  

29. Kriteret e Dhënies 
se Kontratës 

29.1 Kontrata do te shpërblehet sipas kritereve për dhënien e 
kontratës siç janë shënuar në FDT 
        

30. Ankesat 30.1 Ankesa mund të paraqitet me shkrim tek  Komisioni Shqyrtues i 

ankesave pranë AKP-së, në këtë adresë rr.Agim Ramadani nr. 23, 

Prishtinë, siç është e cekur edhe në FDT dhe njëkohësisht, një 

kopje e ankesës duhet të dorëzohet, me të njëjtën mënyrë, tek 
Autoriteti Kontraktues. 

 
30.2 Ankesa duhet të dorëzohet vetëm brenda  periudhës 10 (dhjetë) 
ditësh, pas datës së Njoftimit të dhënies së kontratës apo rezultatit të 
konkursit të projektimit. 
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SEKSIONI II. FLETA E TË DHENAVE TË TENDERIT (FTD) 

 
Të dhënat e mëposhtme për shërbime që do të prokurohen do te plotësojnë, shtojnë, ose 
ndryshojnë dispozitat e Informatave për Tenderuesin. Kurdo qe paraqitet ndonjë 
mospërputhje, këto dispozita do të mbizotërojnë mbi ato ne Informata për Tenderuesit. 
 
[Udhëzimet për plotësimin e Fletës mbi të Dhënat e Tenderit janë shënuar me germa kursive 
për Nenet relevante të Informatave për Tenderuesit. Fshijini ato që nuk janë të nevojshme] 
 
 

Udhëzimet për Tenderuesit 

Përmirësimet/Ndryshimet e Neneve relevante te Informatave për 
Tenderuesve 

 

Përshkrimi i 
Nenit 

Nr. i 
Nenit. 

 

Fusha e tenderit 

 

 

 

 

 

 

1.1 
Autoriteti Kontraktues (AK) është:  

Emri i AK: Agjencia Kosovare e Privatizimit 

Adresa e AK: Agim Ramadani nr 23 

Qyteti: Prishtinë 

Kodi Postar: 10000 

Adresa Elektronike: www.pak-ks.org 

Personi Kontaktues: Bajram Sherifi dhe Albert Matoshi 

E-mail: bsherifi@curtis.com dhe albert.matoshi@ks.gt.com 

Telefoni: +381 (0) 38 500 400 ext 2101  

 

1.2 
Titulli i kontratës: Zhvillimi i sistemit kadastral për AKP 

dhe numri identifikues i aktivitetit të prokurimit është:  

AKP-AL 002    

 

1.3  
Data e shpalljes se Njoftimit per Kontratë: 21.12.2020  

Versionin e plotë te Njoftimit për Kontratë mund ta gjeni ne web 

faqen e AKP-se në: www.akp-ks.org  

II LËNDA E KONTRATËS: 

Zhvillimi i sistemit kadastal per AKP 

Versioni i plotë i Njoftimit për Kontratë është në dispozicion në: 

www.akp-ks.org  

Ndersa publikimet do te behen ne këto media: RTK1 dhe RTK 2 

data e publikimit:21.12.2020 

 

 
1.4 Tenderi duhet të dorëzohet ne adresën e  përmendur në 1.1 

Qëllimi i 
2.1 Zhvillimi i sistemit kadastral për AKP 

Për vitet të tëra AKP kanë mbajtur primatin e ofrimit të 

http://www./
mailto:bsherifi@curtis.com
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Kontratës 

 

shërbimeve për qellim te privatizimit dhe është përpjekur ne 
përmbushjen e standardeve të cilësisë dhe transparencës. 

Transparenca është një objektiv i përhershëm i cili edhe mund te 

rritet përmes sistemeve te sofistikuara te cilat i eliminojnë ne 

mase shume te larte gabimet e mundshme teknike nga faktori 
njeri.  

GIS-i si një sistem kompleks i cili menaxhon te dhënat 

hapësinore dhe i ndërlidh ato me te dhënat legale/pronësore është 
thelbësor si në kuptimin por edhe në trajtimin e këtyre çështjeve. 

Rëndësi tjetër është se me qasjen në këto informata hapësinore, 

përmes sistemeve te GIS mundësohet një efikasitet, saktësi dhe 

interoperabilitet shume i shpejte i sakte dhe i evidentuar ne 
aspektin faktografik. 

AKP ka nevojë për ngritjen dhe zhvillimin e GIS-it, si njëri nga 

kushtet që do të mundësojë në realizimin e misionit të 
administratës për realizimin e synimeve për implementimin e 

planit te punës, të vendoset një sistem i informacionit modern i 

cili do të mundësojë një administrim efikase dhe efektive në dhe 
një sistem i cili do të jetë në përputhshmëri me kërkesat dhe 

interesat e qytetarëve të Kosovës. 

Zhvillimin i GIS sistemit për AKP, është ngushtë i lidhur edhe me 

zhvillimin e GIS-it në institucionet tjera të cilat posedojnë gjeo-
informacione relevante, ku nëse kjo do të do të merret parasysh 

atëherë do të krijohen kushte për tu realizuar një GIS 

gjithëpërfshirës, i cili do të jetë i saktë dhe preciz për gjithë 
territorin e Kosovës. 

Përveç krijimit të GIS është e nevojshme që të krijohen 

modalitete për harmonizimin e të dhënave – azhurimin e tyre, 
saktësinë dhe validitetin, si dhe për krijimin e protokoleve për 

shkëmbimin e të dhënave në mes departamenteve. Në thelb këto 

janë aspektet kryesore për ngritjen, ndërtimin, implementimin 

dhe përdorimin e GIS në APK. 

Specifikacionet 

teknike të 

detyrueshme 

 

3.1  Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentet dëshmuese 

për qëllimin e ofruar të kontratës, duke përfshirë: 

a. Deklaratën për specifikacionet teknike për shërbimet e ofruara 

të  cilat përputhen me ato të përmendura në Aneksin 1 të dosjes 
së tenderit; 

 

Kushtet dhe 

kërkesat e 

dërgesës 

4.1 
N/A 

Afati kohor per 

kryerjen e 

sherbimeve 

4.2 
Afatet kohore për fillimin dhe/ose përfundimin e kontratës: 120 

dite nga data e nënshkrimit te kontrates. 

Pranueshmëria e 

Operatorëve 
Ekonomik 

 

5.1 1.Deklarata e shkruar nën Betim, e nënshkruar nga tenderuesi 
duke përdorur formën në Aneksin 2. 

të vendit të themelimit të tenderuesit.  

 
2.Vërtetim i lëshuar nga Administrata Tatimore e vendit të 

themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në 

fjalë nuk është delikuent (shkelës) në pagesën e tatimeve së 

paku deri në tremujorin e fundit të vitit  [para datës së 
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publikimit të Njoftimit të Kontratës]    

Kërkesat e 

përshtatshmërisë 

profesionale 

6.1 1. Regjistrimin si operator ekonomik në regjistrin profesional, 

komercial dhe/ose të korporatës në shtetin e themelimit të 

operatorit ekonomik- Kopja e certifikatës së biznesit. 

2.  Certifikata e Regjistrimit të biznesit – (te deshmohet me kopje) 

3. Licenca për punë kadastrale – (te deshmohet me kopje e 

licences) 

4. Kompania duhet te jete e licencuar nga Agjencioni Kadastral i 

Kosoves (AKK)  (kërkohet kopja si dëshmi). 

5. Qarkullimi vjetor bankar në tre vitet e kaluara (2019, 2018, 
2017), ndaras për secilin vit, jo me pak se 500,000€. Te 

dëshmohet me deklaratat tatimore vjetore nga ATK. 

Kërkesat  mbi 

mundësitë 
teknike 

dhe/ose 

profesionale 

7.1 1) OE duhet të jetë i regjistruar për të ofruar shërbimet në 

lidhje me kërkime dhe zhvillime eksperimentale në 

shkencat natyrore dhe inxhinieri si dhe publikim të 

softuerëve. 

2) OE duhet të ketë realizuar minimalisht një kontratë në 

lidhje me krijimin/zhvillimin e GIS për qellim te 

menaxhimit te pronave dhe minimalisht dy kontrata te 

tjera qe përfshijnë krijimin e Web Aplikacioneve te 

ngjashme. Të dëshmohet me listën e nënshkruar të 

projekteve të realizuara dhe kopjet e referencave.  

3) OE duhet të ofrojë metodologjinë (propozimin teknik) në 

lidhje me realizimin e projektit, e cila duhet të përmbushë 

në tërësi kërkesat e specifikimeve teknike. 

4) OE duhet të ofrojë në formë digjitale (web link) një 

prototip të Web GIS aplikacionit për AKP, i cili duhet të 

bazohet në metodologjinë e ofruar dhe kërkesat e 

specifikimeve teknike. I njëjti duhet te dorëzohet gjate 

ofertimit dhe duhet te jete i gatshëm për vlerësim nga 

Komisioni relevant i AKP. 

5) OE duhet të jetë i çertifikuar me: Sistemin e menaxhimit 

te cilësisë; Sistem te menaxhimit te sigurisë se 

informacionit; Sistemet e menaxhimit te integruar; 

Standardin e përgjegjësisë shoqerore. 

6) Operatori ekonomik duhet të ofroj një certifikate në 

origjinal ne te cilën garanton se sistemi ne fjale nuk do te 
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jete i varur nga licencat komerciale dhe se plotësisht pas 

dorëzimit do te jete ne pronësi të AKP-se.  

7) 1 Menaxheri i Projektit: Master në Shkencat 

Kompjuterike, minimum 5 vite përvojë pune pas 

diplomimit (CV, Diplomë, Kontratë). Të dëshmohet 

eksperienca si ekspert në projekte të ngjashme (zhvillim 

softuerik). 

8) 1 GIS Ekspert / Konsulent: Master (ose ing.dpl.) në 

Gjeoshkenca (Gjeografi, Gjeodezi ose/dhe 

Gjeoinformatikë), minimum 4 vite përvojë pune pas 

diplomimit (CV, Diplomë, Kontratë). Të dëshmohet 

eksperienca si ekspert në projekte të ngjashme (zhvillim 

softuerik në (GIS, Web GIS).  

9) 1 Gjeodet i licensuar nga AKK. Gjeodeti të posedoj 

përgatitjen profesionale Master në Menaxhimin apo 

Administrimin e Pasurive të Palujtshme dhe bachelor në 

gjeodezi (CV, Diplomë, Kontratë). I njejti të jetë i 

certifikuar në GIS. Experti duhet të ketë minimum 5 vite 

pervojë punë pas diplomimit. 

10) 1 GIS Ekspert: Master në Gjeoshkenca (Gjeografi, 

Gjeodezi ose / dhe Gjeoinformatikë), minimum 10 vite 

përvojë pune pas diplomimit (CV, Diplomë, Kontratë). 

Të dëshmohet eksperienca si ekspert në projekte të 

ngjashme (zhvillim softuerik). 

11) 1 Dizajner Softueri: Master në dizajn dhe bachelor ne 

shkenca kompjuterike, minimum 5 vite përvojë pune 

(CV, Diplomë, Kontratë). Të dëshmohet eksperienca në 

projekte të ngjashme (zhvillim softuerik).  

12) 1 Specialist i databazës: Master në Shkenca 

Kompjuterike ose ngjajshem, minimum 5 vite përvojë 

pune pas diplomimit (CV, Diplomë, Kontratë). Të 

dëshmohet se ka certifikim në Microsoft për zhvillim dhe 

databazë me titull Specialist i certifikuar i Teknologjisë 

nga Microsoft. Të deshmohet eksperienca në projekte të 

ngjashme (zhvillim softuerik). 

3 Zhvillues të Web Aplikacioneve: Bachelor në shkenca 

kompjuterike, minimum 3 vite përvojë pune pas diplomimit (CV, 
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Diplomë, Kontratë). 

Krijimi i një 

grupi të 

operatorëve 

ekonomik 

8.1 a. një deklaratë e qartë ku të gjithë anëtarët e grupit janë 
bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen e 

grupit të tenderit dhe, në rast se grupit i epet kontrata, për 

ekzekutimin e kontratës  
b. një deklaratë të nënshkruar nga secili  anëtarët, duke           

konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në grup dhe se ata nuk janë 

duke marrë pjesë në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në 

procedurën e njëjtën të prokurimit;  
c. një deklaratë të nënshkruar nga të gjithë anëtarët e grupit të 

cilët  autorizojnë partnerin kryesor për të vepruar në emër të 

grupit, dhe 
d. Të gjitha anëtar e grupit të tillë duhet të jenë të 

përshtatshëm dhe do të sigurojnë dëshminë mbi 

përshtatshmërinë e tyre, siç është përmendur në paragrafin  
6.4 të kësaj FDT. 

Nënkontraktime
t 

12.1 a) një deklaratë ku deklarojnë nënkontraktorët e zgjedhur për 

aktivitetin përkatëse të prokurimit, dhe 

 
b) Të gjithë kontraktorët do të jenë të përshtatshëm dhe do të 

sigurojnë dëshmi mbi përshtatshmërinë e tyre, siç është 

përmendur në paragrafit 6.4 të kësaj FDT. 
 

Siguria e 

tenderit 

13.1 Tenderuesi duhet të depozitoj sigurimin e tenderit. 

Vlera e sigurisë së tenderit: 1,000€ (një mijë euro) 

Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë: 90 dite nga data e 

dorëzimit te tenderit.  

Siguria e 

ekzekutimit 

14.1 Shuma e sigurisë se ekzekutimit eshte 10% e shumës se kontratës 

me afat prej 5 muaj nga data e nënshkrimit te kontratës. 

Periudha 
vlefshmërisë së 

tenderit 

15.1 Periudha e vlefshmërisë se tenderit do të jetë: 60 ditë 

Vulosja dhe 

Shënimi i 

Tenderëve 

16.1  Përveç Tenderit origjinal, numri i kopjeve është 2 (dy)  

Afati i fundit i 

dorëzimit të 

tenderit 

17.1 Afati i fundit për dorëzim është 05/01/2021, ora 14:00  

 

Zyrja e Autoritetit te Likuidimit, Selia e AKP-se, rr.Agim 
Ramadani, nr 23, Prishtine  

Hapja e Tenderit 
18.1 Hapja e tenderit do te bëhet me: 05/01/2021, ora 14:30 

 

Kriteret e 

Dhënies  

19.1  Tenderi i përgjegjshëm ekonomikisht më i favorshëm. 

Kriteret në %: 

 



Numri i Prokurimit:  AKP-AL 002 –Titulli Zhvillimi i sistemit kadastral për AKP 

DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATA PUBLIKE – HAPUR/Shërbime                                  16 
 

1) Propozimi teknik 70%  

Nën kriteret e propozimit teknik:  

Metodologjia për realizimin e projektit 30%,  

Prototipi i Web GIS Aplikacionit për AKP 70% 

2) Propozimi financiar 30% 

Ankesat 

20.1 Çdo palë e interesuar mund të parashtrojë ankesë pranë 

Komisionit Shqyrtues të Ankesave, AKP Prishtinë: 

Adresën e plotë: Rr. Agim Ramadani, Nr 23, Prishtinë 
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ANEKS 1  SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME  

HYRJE 

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) ka ne dispozicion volum te konsiderueshëm 

te dhënave pronësore/kadastrale cilat ne përgjithësi mund te ndodhen ne formate te 

ndryshme si analoge apo digjitale. Përveç kësaj, te dhënat e tilla shpeshherë përmbajnë 

apo mund te ndërlidhen me komponentin hapësinor. Informacionet qe krijohen si 

rrjedhoje e ekzistencës te këtyre te dhënave, është e nevojshme te shkëmbehen 

ndërmjet departamenteve përkatëse, si dhe institucioneve tjera lokale apo qendrore për 

qartësim ligjor dhe te njëjtat te përgatiten për qellim te shpalljeve publike nga AKP. 

Gjithashtu, disa nga këto informacione te fushave përkatëse mund te jene te qasshme 

edhe nga qytetaret apo nga personeli i caktuar, gjithnjë duke i definuar ato role 

paraprakisht. Andaj, përmes aplikimit te teknologjisë informative dhe komunikuese 

dhe GIS-it (Sistem i Informacionit Gjeografik) si pjese e saj, këto informacione mund 

te grumbullohen, analizohen, menaxhohen dhe paraqiten ne mënyrë shumë më efikase.  

QËLLIMI  

Për vitet të tëra AKP kanë mbajtur primatin e ofrimit të shërbimeve për qellim te 

privatizimit dhe është përpjekur ne përmbushjen e standardeve të cilësisë dhe 

transparencës. Transparenca është një objektiv i përhershëm i cili edhe mund te rritet 

përmes sistemeve te sofistikuara te cilat i eliminojnë ne mase shume te larte gabimet e 

mundshme teknike nga faktori njeri.  

GIS-i si një sistem kompleks i cili menaxhon te dhënat hapësinore dhe i ndërlidh ato 

me te dhënat legale/pronësore është thelbësor si në kuptimin por edhe në trajtimin e 

këtyre çështjeve. Rëndësi tjetër është se me qasjen në këto informata hapësinore, 

përmes sistemeve te GIS mundësohet një efikasitet, saktësi dhe interoperabilitet shume 

i shpejte i sakte dhe i evidentuar ne aspektin faktografik. 

AKP ka nevojë për ngritjen dhe zhvillimin e GIS-it, si njëri nga kushtet që do të 

mundësojë në realizimin e misionit të administratës për realizimin e synimeve për 

implementimin e planit te punës, të vendoset një sistem i informacionit modern i cili 

do të mundësojë një administrim efikase dhe efektive në dhe një sistem i cili do të jetë 

në përputhshmëri me kërkesat dhe interesat e qytetarëve të Kosovës. 

Zhvillimin i GIS sistemit për AKP, është ngushtë i lidhur edhe me zhvillimin e GIS-it 

në institucionet tjera të cilat posedojnë gjeo-informacione relevante, ku nëse kjo do të 

do të merret parasysh atëherë do të krijohen kushte për tu realizuar një GIS 

gjithëpërfshirës, i cili do të jetë i saktë dhe preciz për gjithë territorin e Kosovës. 

Përveç krijimit të GIS është e nevojshme që të krijohen modalitete për harmonizimin e 

të dhënave – azhurimin e tyre, saktësinë dhe validitetin, si dhe për krijimin e 

protokoleve për shkëmbimin e të dhënave në mes departamenteve. Në thelb këto janë 

aspektet kryesore për ngritjen, ndërtimin, implementimin dhe përdorimin e GIS në 

APK. 
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OBJEKTIVAT 

Si rezultat i implementimit te projektit ne fjale, objektiv kryesore do te jete krijimi i një 

sistemi te sofistikuar i bazuar ne GIS i cili do te jete i shfrytëzueshëm nga zyrtare te 

departamenteve përkatëse, dhe te cilët do te jene ne gjendje qe te menaxhojnë ne 

mënyrë më efikase te dhënat hapësinore dhe jo hapësinore njëkohësisht.  

Objektivat tjerë te projektit janë: 

- Grumbullimi dhe integrimi i te dhënave pronësore dhe hapësinore në një 

databaze unike për te gjitha pronat e menaxhuara nga APK. 

- Ndërtimi i sistemit Web GIS, i cili do te mundësoj menaxhimin e te dhënave 

dhe proceseve ndër-operative. 

- Trajnimi i stafit profesional te AKP ne lidhje me shfrytëzimin e këtij sistemi. 

PËRFITIMET 

Me implementimin e GIS-it, AKP do të jenë më efikase dhe më transparente si 

përbrenda vetë institucionit por edhe për publikun. Po ashtu GIS-i dhe mundësitë e 

analizimit të të dhënave hapësinore do të formon outputet të rëndësishme për 

përcaktimin dhe prioritizimin e nevojave për përgatitjen sa me te shpejte te lendeve 

dhe lehtësimin në vendim marrjen e qëndrueshme nga ana e organeve te AKP. 

Bazuar në mundësitë e gjera që ofron aplikimi i GIS ne manipulimin me te dhëna 

hapësinore dhe jo hapësinore, atëherë përfitimet kryesor nga zhvillimi i një sistemi të 

tillë do të jenë: 

 Menaxhim efikas i informacioneve pronësore dhe hapësinore 

 Përmirëson planifikimin dhe vendimmarrjen 

 Ndihmon uljen e kostos dhe kohës ne menaxhimin e përgjithshëm te 

informacioneve 

 Komunikim me i lehte ndërmjet institucioneve përkatëse  

 Komunikim me i lehte me institucionet qendrore/lokale 

 Ngrite transparencën ndaj qytetareve 

 Planifikim me i sakte i kohës dhe resurseve 

KËRKESAT SOFTUERIKE  

Softuerët janë ndër komponentët kryesorë që përbëjnë një sistem GIS. Në kuadër të 

këtij projekti duhet te ofrohet një desktop modul i cili do të ofroje funksione te gjera 
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për manipulimin, analizën dhe paraqitjen e informacioneve. Gjithashtu një GIS server i 

cili mund te publikoje dhe kontrolloje te dhënat e mundshme (layer, atribute etj) 

kompatibil me standardet e web shërbimeve si WMS, WMTS, TMS, WFS, etj.  

3.1. Arkitektura e përgjithshme e sistemit  

Arkitektura e sistemit është e rëndësishme me qellim qe te përmbushë kërkesat e 

institucionit brenda funksionalitetit dhe kualitetit gjithashtu. Nga aspekti i 

funksionalitetit janë çështje te cilat duhet te zgjidhen përmes sistemit, me qellim qe te 

përmbushë kërkesat e përdoruesve potencial, ndërsa nga aspekti i kualitetit janë çështje 

te ndërlidhura me performancen e sistemit, sigurinë, fleksibilitetin dhe 

kompatibilitetin. Praktikisht një sistem i tille duhet te ofroj qasje ne çdo kohe dhe nga 

shume përdorues, te ofroje fleksibilitet për kategori te ndryshme te përdoruesve, te 

ofroje shpejtësi te larte ne ekzekutimin e funksioneve dhe te jete i çastshëm dhe i 

përshtatshëm edhe nga sisteme operative mobile.  

 

 

Sistemi i integruar GIS 

 

3.2. GIS moduli Desktop  

Moduli GIS desktop duhet te mundësojë integrimin e te dhënave nga burime te 

ndryshme dhe ne formate te ndryshme gjithashtu. Manipulimi me te dhëna duhet te 

mundësohet përmes krijimit, editimit, paraqitjes, analizës dhe publikimit te 

informacioneve hapësinore. Krijimi i hartave duhet te mundësohet ne projeksione te 

ndryshme. Gjithashtu duhet te jete kompatibil për pune me sisteme të ndryshme 

operative si Windows, Mac, Linux. 

Ne përgjithësi, përmbajtja grafike e softuerit duhet te jete e klasifikuar si ne vazhdim: 
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- Hapësira e menyve 

- Hapësira e veglave 

- Hapësira e shtresave 

- Hapësira për paraqitjen e të dhënave 

- Hapësira për statusin aktual 

Menytë duhet te ofrojnë funksione te gjera ne lidhje me manipulimin e punimit aktual, 

editimin e te dhënave, shikimin e te dhënave, manipulimin me shtresa si dhe 

manipulimin dhe procesimin e te dhënave vektor dhe rastër. 

Hapësira e veglave duhet te mundësoj qasje ne shumicën e funksioneve te menyve si 

dhe vegla shtese për manipulim ne hapësirën punuese ne harte.  

Hapësira e shtresave duhet te mundësoj paraqitjen, menaxhimin dhe përcaktimin e 

vetive të shtresave qe mund të jenë pjesë e projektit përkatës. Përveç paraqitjes, ne këtë 

hapësirë duhet te mundësohet manipulimi me këto shtresa, si për nga paraqitja, 

insertimi apo fshirja, ndryshimi i pozitës ne radhitje etj. 

Hapësira për paraqitjen e te dhënave nënkupton pjesën ku mund te shfaqen te dhënat 

hapësinore si vektoriale apo rasterike. Te dhënat e paraqitura ne këtë hapësirë përmes 

veglave duhet te mundësohet qe te lëvizen (jo pozita e te dhënave por pozita e 

shikueshmërisë), te ndryshohet fokusi i shikueshmërisë etj. Natyrisht, hapësira për 

paraqitjen e te dhënave duhet te ndërlidhet me legjendën, ne kuptimin qe ndryshimet 

qe bëhen ne legjende te reflektohen gjithashtu ne këtë hapësirë.  

Hapësira për statusin aktual. Ne këtë pjese duhet te paraqitet pozicioni aktual ne harte 

bazuar ne projeksion e hartës dhe njësitë përkatëse. Përveç kësaj duhet te paraqes dhe 

shkallen e zvogëlimit te pamjes aktuale te hartës. 

Kërkesat për modulin GIS Desktop  

Është GIS aplikacion i fuqishëm për harta dhe analiza hapësinore i cili duhet te 

dizajnohet për të paraqitur apo treguar marrëdhëniet në mes të të dhënave tekstuale dhe 

atyre hapësinore, dhe duke i paraqitur edhe në mënyrë vizuale. 

GIS Desktop duhet te mundësoj menaxhimin e te dhënave hapësinore, procesimin e 

imazheve, paraqitje dhe prodhime grafike, modelim hapësinor, krijimi te atlaseve 

hartografike, paraqitje 3D, Remote Sensing, etj. Softueri duhet te  mbështet një gamë 

të gjere te formateve si ato me te dhënat hapësinore por edhe me te dhënat tekstuale, 

ato mund te jene si file format (shp, SQLite, xls, csv, txt, acces, dbf, geojson, gml, dxf, 

dwg, etj) si dhe qasjen ne sisteme për manaxhimin e  bazës se te dhënave ( DBMS) si 

(MS SQL Server, SQL Express, MySQL spatial, PostGIS, Oracle Spatial, etj.). GIS 

desktop gjithashtu duhet të përkrah formatet rasterike (imazhe ajrore, imazhet 

satelitore, hartat e skanuara letër, etj) si te atyre file por edhe te atyre te bazës së te 

dhënave (DBMS). Softueri po ashtu duhet të mundësoj qasje në serverët qe ofrojnë 

harte ne kohe reale përmes web shërbimeve te ndryshme te standardeve OGC si WMS, 

WFS, TMS, WMTS, etj. (Google-Map, Bing, OpenStreetMap) dhe nga institucione 

tjera shtetërore qe ofrojnë shërbimet GIS si AKK, MBPZHR, etj. 
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GIS Desktopi duhet te mundësoj azhurnimin e te dhënave hapësinore përmes krijimit, 

fshirjes, rregullave topologjike, veglave te ndryshme për menaxhim te te dhënave 

vektoriale dhe grafike, mundësi e menaxhimit te te dhënave vektoriale nga desktopi në 

bazë të të dhënave server, ndërtimi i pyetësorëve të ndryshme përmes SQL-ve, 

ndërtimit te modeleve grafike te procesimit te te dhënave vektoriale, tekstuale dhe 

rasterike, toolbox-ave apo veglave te mundësoj konvertime te ndryshme nga formatet 

te ndryshme rastër-vector dhe anasjelltas. 

GIS Desktop duhet te mundësoj krijimin e hartave te ndryshme tematike ne baze te 

stileve dhe rregullave duke përfshirë kushtet te te dhënave dhe shkallës se paraqitjes se 

tyre, mundësi e gjeneralizimit te te dhënave ne shkallë te ndryshme. 

Përkrahja dhe mundësia e transformimeve te koordinatave ne sistemet te ndryshme 

lokale si KosovaRef01 dhe atyre regjionale dhe globale si UTM, WGS84, GRS80, 

MGRS, etj. 

Menaxhime te Metadatave te te dhënave hapësinore. 

GIS Desktop duhet te ketë mundësi te hapur për avancime dhe programim te moduleve 

te tjera ne gjuhe si C++, Java, etj. 

Ne vazhdim janë specifikuar karakteristikat e veglave qe mundësojnë manipulimin me 

te dhëna dhe qe janë te domosdoshme për një GIS Desktop. Pra, një softuer i tille 

duhet te përmbaje një grumbull te funksioneve te cilët duhet te mundësojnë se paku 

realizimin e aktiviteteve si ne vazhdim: 

- Navigim ne harte (lëvizja e shikueshmërisë ne harte, manipulimi ne lidhje me 

afrimin apo largimit a pamjes ne harte, etj.) 

- Manipulim me te dhëna gjeometrike (paraqitje me ngjyre, forme apo simbole te 

ndryshme, krijim, editim, kopjim, lëvizje, fshirje, rrotullim, modifikim te 

formës, ndarje, bashkim, identifikim,  etj.) 

- Manipulim me te dhëna tabelare (krijim, editim, kopjim, fshirje, bashkim 

dinamik te fushave, analiza statistikore, mundësin e krijimi të shprehjeve dhe 

funksioneve etj.) 

- Krijim te faqes për printim (përgatitja e fletës per printim, insertimi i simboleve 

te nevojshme ne harte si titulli, shpjeguesi, shkalla, etj.). 

- Manipulimin dhe krijimin e një varg të proceseve duke përdorur modelime 

grafike dhe  toolbox. 

Veglat: 

 Shikim 

 Lëvizje e hartës (Pan) 

 Navigimi 

 Zmadho 
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 Zvogëlo 

 Niveli i zmadhimit 

 Zmadho në karakteristikë/shtresë 

 Zmadho brenda dritares (BBOX) 

 Zmadho tjetrën 

 Zmadho parapraken 

 Zmadho në shkallën e para-caktuar p.sh. (1:2000, 1:5000:1:10000 etc., nga lista 

e zgjedhjeve) 

 Pozicionimi i lokacionit në qendër të ekranit (pas klikimit) 

 Shfaqja e Informacioneve 

 Masa (pikë,linjë sipërfaqe) tregon vlerë dinamike 

 Pozicionimi i mausit 

 Rrotullimi i hartës 

 Ndërro shtresat 

 Harta në ekran të plotë 

 Kryej projektimin e të gjitha të dhënave 

 Specifikoni rezolucionin e imazhit të hartës 

 Krijo/Ndrysho/Fshij 

 Krijimi 

 Ndryshimi 

 Fshirja (dhe/ose arkivimi, varësisht nga rregullat) 

 Ruajtja 

 Kapja ne veçori/shtrese (pikat kyce te gjeometrisë)  

 Bashkimi 

 Ndarja 

 Lëvizja 

 Selektimi/Kërkimi 

 Selektim i një objekti 

 Selektimi i disa objekteve /Di-selektimi 

 Selektimi me drejtkëndësh 

 Selektimi me rreth/radial 

 Selektimi me poligon (kryqëzimi/prerja me poligon) 

 Selektimi me vlerë të atributit 

 Gjatë selektimi gjithmonë hijezon pikat e skajeve për objektin e selektuar 



Numri i Prokurimit:  AKP-AL 002 –Titulli Zhvillimi i sistemit kadastral për AKP 

DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATA PUBLIKE – HAPUR/Shërbime                                  23 
 

 Selektimi nga harta në tabelë dhe anasjelltas 

 Kërkimi në hartë me atribute dhe objekte të ndryshme të të dhënave.  

 Përshtatja e rezultateve të kërkuara (objekteve) në ekran 

 Menaxhimi/manipulimi i shtresave 

 Shfaqja dhe fshehja  

 Rirenditja e shtresave ne hartë 

 Ndërrimi i stilit të poligonit, pikave, dhe etiketave (kufizimi, mbushja me 

ngjyrë, transparenca) duke mbështetur SLD  

 Eksporti i stileve në formatin SLD 

 Caktimi i kolonave të tabelave apo shprehjeve në etiketa për hartë 

 Shfaqja e emrave të shtresave me ikona, duke treguar nëse shtresa përbëhet prej 

pikave, vijave, apo poligoneve 

 Analiza 

 Krijimi i Buffer-it me të dhëna të përshtatshme 

 Thjeshtimi i karakteristikave me të dhëna të përshtatshme të toleruara (distanca 

minimale mes pikave të skajeve) 

 Kopjimi i objekteve nga njëra shtresë ne tjetrën 

 Vegla “Krijimi i linjës nga pikat” 

 Vegla “Krijimi i poligonit nga linjat” 

 Kontrollat Topologjike (opsionale, p.sh. gjetja e pikave të skajeve që mbulojnë 

njëra tjetrën etj.) 

 Eksporti/Importi 

 Eksporti i të dhënave Vector 

 GML2, GML3 

 SHAPEFILE 

 JSON, JSONP 

 GEOJSON 

 CSV 

 KML 

 Eksporti i të dhënave Raster 

 PDF 

 JPG 

 PNG 

 TIFF 
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 GEOTIFF 

 SVG 

 GIF 

 Importi i të dhënave Vector 

 CSV 

 SHAPEFILE 

 GEOJSON 

 JSON 

 POSTGIS 

 GML 

 Importi i të dhënave Raster 

 WORLD FILE (tiff, JPG, PNG etc.) 

 GEOTIFF 

 GTOPO30 

 IMAGE MOSAIC 

 IMAGE PYRAMID 

 POSTGIS RASTER 

 GDAL Format 

 DTED, Military Elevation Data (.dt0, .dt1, .dt2)  

 EHdr, ESRI .hdr Labelled 

 ENVI, ENVI .hdr Labelled Raster 

 HFA, Erdas Imagine (.img) 

 JP2MrSID, JPEG2000 (.jp2, .j2k) 

 MrSID, Multi-resolution Seamless Image Database 

 NITF 

 ECW, ERDAS Compressed Wavelets (.ecw) 

 JP2ECW, JPEG2000 (.jp2, .j2k)  

 AIG, Arc/Info Binary Grid 

 JP2KAK, JPEG2000 (.jp2, .j2k) 

 Ndërtuesi i kërkesave WPS 

 Përfshin të gjitha funksionet e JTS (transformation, difference, envelope etj.) 

 Ndërveprimi me Desktop softuerin dhe anasjelltas, 

 Publikimin e projektit te krijuar ne GIS server, 

 Publikimin e hartave si shërbimet WMS (Web Map Serivce), 
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 Publikimit te veçorive përmes shërbimit WFS (Web Feature Service), 

 Publikimin te WFS me aksionet për Insertime, Fshirje dhe Ndryshime, 

 Krijimin e shërbimit te printimit me faqet e para përgatitura, 

 Publikimin e legjendave, 

 Publikimin e Meta Data-ve, 

 Simbologjinë e avancuar hartografike, 

 Shërbimet për mundësinë e identifikimeve ne shërbimet WMS dhe WFS. 

 Të gjitha shërbimet e ofruara nga GIS Serveri duhet te jene te standardizuara 

me OGC. 

3.3. Kërkesat për modulin GIS Server 

Gjate punës tone, shpeshherë është e nevojshme qe menaxhimi i informacioneve te 

përfshijë edhe shpërndarjen e tyre tek personat (përdoruesit) tjerë brenda apo jashtë 

AKP-se. Pra një GIS server duhet te ofroje një platforme për shpërndarjen e 

informacioneve si p.sh. hartat me përdoruesit e lartcekur pa mare parasysh 

vendndodhjen e tyre. 

Serveri GIS duhet te mundësoj qasje te pa limituar ne baze te te dhënave te ndryshme 

si  MS SQL Server, SQL Express, MySQL spatial, PostGIS, Oracle Spatial, etj. si dhe 

te mundësoj krijimin e web shërbimeve qe do te shfrytëzohen për përdorim ne 

aplikacionin  WebGIS dhe ne softuerët tjerë. Andaj, GIS server duhet te mundësoj 

implementimin e kërkesave si ne vazhdim: 

 Ndërveprimi me Desktop softuerin dhe anasjelltas, 

 Publikimin e projektit te krijuar ne GIS server, 

 Publikimin e hartave si shërbimet WMS (Web Map Serivce), 

 Publikimin e hartave si web shërbim WMTS (Web Map Tile Service), 

 Publikimin e hartave si web shërbim TMS (Tile Map Service), 

 Publikimit te veçorive përmes shërbimit WFS (Web Feature Service), 

 Publikimin te WFS me aksionet për Insertime, Fshirje dhe Ndryshime, 

 Krijimin e shërbimit te printimit me faqet e para përgatitura, 

 Publikimin e legjendave, 

 Publikimin e Meta Data-ve, 

 Simbologjinë e avancuar hartografike, 

 Shërbimet për mundësinë e identifikimeve ne shërbimet WMS dhe WFS. 

Të gjitha shërbimet e ofruara nga GIS Serveri duhet te jene te standardizuara me OGC, 

në mënyrë që këto web shërbimet që do ti ofron AKP të shpërndahen dhe të përdoren 

edhe në web GIS aplikacionet tjera, Desktop, mobile, etj. 
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3.4. Kërkesat për gjeo-databazën  

Ekzistojnë lloje të shumta (dhe me cilësi të ndryshme) të grupeve të të dhënave të 

krijuara dhe të përdorura nga Komuna. Për të lehtësuar ndarjen, integrimin dhe 

pajtueshmërinë, Komuna ka nevojë që  të gjitha të dhënat e krijuara dhe menaxhimi i 

tyre t'iu përmbajnë standardeve bazë dhe të jeni të centralizuara. Për ketë arsye është e 

nevojshme krijimi i një sistemi menaxhues të bazës së të dhënave me mbështetje 

hapësinore i cili duhet të mundësoj ruajtjen, azhurnimin me objektet hapësinore duke 

përdorur pyetësorë SQL. Ajo duhet te jete e standardizuar me OGC standardet si dhe 

duhet te ketë funksionet te ndryshme për të dhënat hapësinore si sipërfaqja, gjatësia, 

unioni, prerja, etj. Po ashtu duhet te përkrah sistemet te ndryshëm koordinatave, 

formatet te ndryshme gjeometrike, rasterike dhe pointcloud. 

Kërkesat të cilat duhet ti plotësoj sistemi i menaxhimit të databazës: 

- Mundësinë e definimit të objekteve/Entiteteve, me DDL (data definition 

language), 

- Mundësinë e sigurimit të funksioneve për ruajtjen, përzgjedhjen dhe 

azhurnimin e të dhënave, me DML (data definition language), 

- Mbështetje të shumëfishtë të të dhënave, ku përdoruesi i fundit ose aplikacioni 

duhet të shohin vetëm të dhënat dhe informacionin e nevojshëm, 

- Mundësoj specifikimin e kufizimit të integritetit, si kufizimet e çelësit primar, 

kufizimet e çelësit të jashtëm dhe kufizimet tjera të përgjithshme, 

- Mundësoj kontrollimin e qasjes në të dhënat, parandalon qasjen dhe 

përditësimin e paautorizuar, 

- Lejo qasje dhe përditësim të njëkohshëm nga shumë përdorues, sigurimi i 

mekanizmit të kontrollit të konkurrencës, 

- Mundësoj realizimin e transaksioneve, një seri operacionesh që do të kryhen si 

tërësi, 

- Mundësoj rikuperimin apo rikthimin e bazës së të dhënave në gjendjen e 

qëndrueshme pas një dështimi të tillë si dështimi i diskut, etj. 

- Mundësoj operacionet e rifreskimit, validimit, indeksimit, futjen e të dhënave 

në masë, backup-it, etj. 

- Duhet të jetë optimizuar për ruajtjen dhe kërkimin e të dhënave që përfaqësojnë 

objekte të përcaktuara në një të dhënë hapësinore. 

- Mundësoj përfaqësimin e objekteve të thjeshta gjeometrike siç janë pikat, linjat 

dhe poligonet, struktura komplekse hapësinore 3DM, 3DZ, 4D, mbulime 

topologjike, rrjete lineare dhe TIN. 
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Modelimi i GIS databazes 

Duhet te modelohet një databaze unike me te gjitha veçoritë qe i përkasin një GIS për 

institucionin tonë dhe te cilat janë te ndërlidhura me drejtoritë apo departamentet 

përkatëse, si drejtoria e bujqësisë, urbanizmit dhe ndërtimit, kadastrit dhe gjeodezisë, 

shërbimeve publike, statistikat, projektet te ndryshme, etj. Ne kuadër te kësaj baze te te 

dhënave duhet te mundësohet integrimi i te dhënave hapësinore te formateve te 

ndryshme te përdorshme për pune ne GIS si atyre vektoriale (p.sh shapefiles...) dhe 

rasterike (p.sh GeoTiff ...). 

- Funksionet për gjetjen e rrugës me te shkurt, 

- Te nderohet grupet e përdoruesve/roleve bazuar se kush ne cilin drejtori ka te 

drejta. 

- Krijimin i historisë apo auditimit te ndryshimeve ne te dhënat. 

3.5. Kërkesat për aplikacioni në Web GIS 

Përveç pjesës softuerike desktop, një sistem i përgjithshëm GIS për AKP duhet te 

përfshijë dhe një aplikacion bazuar ne Web. Ky aplikacion duhet te ofroje mundësi te 

qasjes nga largësia përmes internetit dhe manipulimin me te dhëna te publikuara 

përmes GIS serverit. Përveç kësaj, një aplikacioni i tille duhet te mundësoj edhe 

aktivitetet si ne vazhdim: 

- Leximin e projektit te punuar ne GIS Desktop/Server se bashku me 

simbologjine, 

- Leximin e meta te dhënave se bashku me legjendat për secilin nga shtresat dhe 

grupet nga GIS serveri. 

- Leximin e te gjithë shtresave te publikuar nga projekti dhe ndërtimin e katalogu 

te te dhënave si bashku me meta te dhënat. 

- Krijimi i hartave te ndryshme tematike dhe katalogu i saj 

- Funksionet standarde te navigimit ne harte si lëvizja, afrimi, largimi etj. 

- Identifikimin e veçorive ne harte te shtresës se caktuar, te gjithë shtresave ose 

shtresës se mësipërme, 

- Paraqitjen e grafikoneve (hartës) ne formën e identifikimit te veçorisë. 

- Paraqitjen e fotografike te veçorive te identifikuar, 

- Ndërlidhjen e veçorisë se identifikuar me lidhje tjera ne faqet tjera ose për 

shkarkim te te dhënave apo dokumenteve të publikuara 

- Vegla për kërkim te adresave, rrugëve, arsimit dhe veçorive tjera te publikuara 

si dhe afrimi ne harte, 



Numri i Prokurimit:  AKP-AL 002 –Titulli Zhvillimi i sistemit kadastral për AKP 

DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATA PUBLIKE – HAPUR/Shërbime                                  28 
 

- Vegla për gjetjen e rrugës me te shkurte bazuar ne klikimet  ne harte ose ne 

baze adresës se dhënë, 

- Veglat për matje te gjatësisë dhe sipërfaqes, 

- Veglat për printim dhe eksportim të hartës, 

- Vegla për ruajtjen e lidhjes permanente te hartës me konfigurim dhe afrim 

aktual dhe dërgimin i saj ne e-mail, 

- Vegla për gjenerim te QR-Code-it 

- Vegla për paraqitje 3D të objekteve. 

Aplikacioni i tillë Web GIS duhet te jete i dizajnuar në formën më intuitative  për 

përdorim nga përdoruesit e thjeshtë pa pasur nevojë për trajnime, Po ashtu web GIS 

aplikacioni duhet të jetë i përshtatshëm edhe për pajisjet mobile. 

Aplikacioni do të pershtatet sipas nevojës dhe kërkesave të AKP-së duke shtuar 

modulin e informacionit me legjenden, galeritë dhe informacionet tjera përkatese për 

pronat dhe asetet që AKP posedon.  

KËRKESAT PËR GRUMBULLIMIN DHE INTEGRIMIN E TË 

DHËNAVE 

Ashtu siç u përmend më lartë, një GIS sistem i tille, synim kryesor ka që të ofrojë një 

menaxhimin efikas te dhënave për përdoruesit potencial. Në këtë aspekt, është me 

rendësi që krahas zhvillimit te sistemit softuerik te realizohet edhe grumbullimi i te 

dhënave me qëllim krijimin e një databaze që do të integrojë të dhënat grafike dhe 

tekstuale. Për këtë qëllim, kompania implementuese duhet te analizoje të gjitha 

burimet e mundshme të këtyre të dhënave dhe ti shfrytëzojë ato për përfitimin e tyre. 

Në lidhje me këtë, informacionet potenciale për te cilat duhet te grumbullohen të 

dhënat te cilat janë relevante per përcaktimin e sakte te pronave te menaxhuar nga 

AKP 

Andaj, është me rëndësi që gjatë fazës se ofertimit operatorët ekonomik ne kuadër te 

metodologjisë për realizimin e projektit, te përshkruajnë ne mënyrë te detajuar 

planifikimin mbi grumbullimin e informacioneve hapësinore dhe jo hapësinore për 

secilën prone.  

KËRKESAT PËR TRAJNIMIN E PËRDORUESVE 

Trajnimi i përdoruesve paraqet një rëndësi të madhe mbi prezantimin e cilësdo 

teknologji të re, për përvetësim të shpejtë të njohurive si dhe përdorimin e tyre në 

mënyrë efektiv gjatë punës së përditshme. 

Operatori ekonomik duhet të ofrojë trajnim për 10-15 pjesëmarrës në lidhje me 

përdorimin e softuerëve dhe pajisjeve harduerike. Ky trajnim duhet të realizohet 
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brenda 5 ditëve (1 ditë pune = 8 orë trajnim, 1 orë trajnim = 45 minuta). OE është i 

obliguar të sigurojë materialet e nevojshme për trajnim dhe lokacionin. 

Trajnimi duhet të organizohet për 3 grupet e përdoruesve:  

 Grupi 1 – GIS administratorët e databazës (2 ditë). 

 Grupi 2 – Përdoruesit e avancuar të GIS të cilët e kanë mundësinë e krijimit 

dhe editimin e  përmbajtjes së databazës hapësinore, kanë mundësinë që të 

bëjnë  verifikimin e të dhënave si dhe të bëjnë  analiza të përshtatshme me  të 

dhënat e GIS-it (3 ditë). 

 Grupi 2 – Përdoruesit e zakonshëm të cilët kanë mundësi të qasen në GIS-it 

nëpërmjet internetit me një shfletues të zakonshëm të internetit, në një formë e 

cila nuk ju lejon të bëjnë ndryshime (2 ditë). 

KËRKESAT PËR MIRËMBAJTËN  

Operatori ekonomik duhet te ofroj mirëmbajtje të sistemit për një periudhe kohore 1 

vjeçare. Kjo duhet te theksohet ne një deklarate te veçantë e cila duhet te jete pjese e 

dokumentacionit ofertues. Gjatë periudhës së mirëmbajtjes, OE është i obliguar të 

sigurojë mbështetje me anë të telefonit, e-mail-it, qasje nga distanca ose sipas nevojës 

edhe me prezencën fizike ne rastet kur paraqitet ndonjë problem funksional i sistemit. 

KËRKESAT TJERA 

Përveç produkteve softuerike te cekura si me larte, OE ne përfundim te projektit duhet 

te dorëzojë edhe manualet e përdorimit dhe video manuale për te gjitha platformat 

softuerike si dhe grupet e përdoruesve. Gjithashtu duhet te dorëzojë materiale ne lidhje 

me trajnimin e stafit.   
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ANEKSI 2   DEKLARATA NËN BETIM 

 
Unë, i poshtë nënshkruari, duke përfaqësuar: [operatorin ekonomik që paraqitet] deklaroj nën 
betim se jam i përshtatshëm në përputhje me Nenin 65, të Ligjit mbi Prokurimin Publik në 
Kosovë, Ligji Nr. 03/L-241. 

Unë vërtetoj se i kam lexuar kërkesat e përshtatshmërisë në Nenin 65 të LPP-së, respektivisht 
paragrafin 6 të Informacionit për Tenderuesit dhe siguroj se jam i përshtatshëm të marrë pjesë.  

Unë pranoj mundësinë e sanksionimeve penale dhe civile, gjobave dhe dënimeve, nëse unë 
për shkak të pakujdesisë dorëzoj çfarëdo dokumenti ose deklarata që përmban informata 
përmbajtësish të gabueshme ose mashtruese.  

 

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE) 

Emri i OE:  

Adresa e plotë:  

I përfaqësuar nga: 

Emri:  

Pozita:  

Nënshkrimi:  

Data:  

Vula:  
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ANEKSI 4   SIGURIA E TENDERIT 

  
Për:  Agjencia Kosovare e Privatizimit 
 
(në vazhdim: “autoriteti kontraktues”) 

 
Në emër të: [emri dhe adresa e operatorit ekonomik] 
(në vazhdim “tenderuesi”) 
 
Titulli i aktivitetit të prokurimit: Zhvillimi i sistemit kadastral për AKP 
 

Numri i Prokurimit: AKP-AL 002 

 

Garancion me kërkesë te pare 
 
DERISA tenderuesi ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri tenderi duke iu referuar 
Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; 
 
DHE NGASE tenderuesi dëshiron të depozitojë garancinë në shumën e saktësuar në Dosjen e 
tenderit;  
 
DHE NGASE ne jemi pajtuar t`i japim tenderuesit këtë garanci: 
 
ANDAJ NE, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të 
tenderuesit, deri në një total prej: _________________  zotohemi të ju paguajmë, që me 
kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në 
vijim:   
 
a.    Autoriteti kontraktues konstaton, në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht, se ai 

tenderues i ka dhënë informacione përmbajtësish të gabueshme ose mashtruese 
Autoritetit Kontraktues; 

b.    Tenderuesi tërheq tenderin e tij pas skadimit të afatit të fundit për dorëzim të tenderëve, 
por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së tenderit të përcaktuar në Dosjeje të 
Tenderit; 

c.    Tenderuesit i është dhënë kontrata në fjalë në bazë të tenderit të tij dhe tenderuesi refuzon 
apo dështon:  

 Që të depozitojë sigurinë e ekzekutimit të specifikuar në Dosjen e Tenderit; 

 Të plotësojë të gjitha kushtet që i paraprijnë nënshkrimit të kontratës në fjalë siç është 
përcaktuar në Dosjen e Tenderit; apo 

 Të lidhë kontratë që u përshtatet afateve dhe kushteve të saktësuara në dosjen e 
tenderit. 

 
Pagesa në shumën e limituar prej: ____________________siç është lartcekur, pa pasur nevojë 
të vërtetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu. 
 
Kjo siguri vlen deri me:  
 

_________________________________________________ 
Nënshkrimi dhe vula e garantuesit 

 
_____________________________________________ 

Emri i institucionit financiar 

                                                   
_______________________________________________ 

Adresa 

 
________________________________________________ 

Data 
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ANEKSI 5     KËRKESA PËR INFORMACIONE SHTESË 

 

Për: <emri dhe adresa e autoritetit kontraktues> 
 
 
DUKE MARRË PARASYSH SE [emri i operatorit ekonomik] (më tej “Operatori Ekonomik”), 
pas pranimit të dosjes së tenderit nën Nr. e Prokurimit të sipër-përmendur, beson se 
nevojiten informacionet shtesë ose informacionet sqaruese si në vijim:  
 
 

Identifikimi i informacioneve shtesë ose i informacioneve sqaruese, përfshirë referimet 
në pjesën apo në pjesët e dosjes së tenderit: 

 
 
PRANDAJ, unë, i poshtë nënshkruari, duke përfaqësuar Operatorin Ekonomik, nëpërmjet 
kësaj kërkoj marrjen e informacioneve të identifikuara.  

  

 

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE) 

 
Emri OE: 

 

Adresa e plotë:  

I përfaqësuar nga: 

Emri:  

Pozita:  

Nënshkrimi:  

Data:  

Vula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
Nëse disa karakteristika merren në konsiderate, përshkruaj peshën dhe përcakto metodën e vlerësimit për secilën 

14
 ku Q- Pikët për tenderin, Qs= Pikët për karakteristikat më të mira, Qt = pikët për karakteristikat e tenderit  
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PJESA B:         DRAFT KONTRATA2 & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA  

PJESA I  E KONTRATËS:             DRAFT KONTRATA  

Agjencia Kosovare e Privatizimit 
 (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe 

[Emri Ofruesit te Shërbimeve], (ne vazhdim “Ofruesi i Shërbimeve”), ne anën tjetër, janë pajtuar 
te lidhin një kontrate publike për shërbimet e shënuara me poshtë: 
 

[shëno Titullin] me numër identifikues: AKP-AL 002 

Neni 1     Lënda 
 

1.1 Lënda e kontratës është performimi i shërbimeve në vijim nga ana e Ofruesit te 
Shërbimeve: 

 

Qëllimi i kontratës është performimi i shërbimeve ne vijim:  

o  

 

Neni 2   Çmimi 

2.1 Çmimi total i shërbimeve duhet të jetë: [shëno çmimin e shërbimeve në shifra] €; [shëno 
çmimin e shërbimeve me fjalë] Euro.   

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti 
Kontraktues i ka borxh Ofruesit te Shërbimeve sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të 
mos i nënshtrohet ndryshimeve. 

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të 
kontratës. 

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës  

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim: 

(a) Marrëveshja e kontratës;  
(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës; 
(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës; 
(d) Tenderi i Ofruesit te Shërbimeve, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike; 
(e) Oferta financiare (Përshkrimi i Çmimeve); 
(f)  [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit]. 

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; 
dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë 
në të cilin janë dhënë më sipër.  

Neni 4  Komunikimet 

                                                
2 Para nënshkrimit te Kontratës “kjo Draft Kontrate” duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të 
aktivitetit përkatës të prokurimit 
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4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit 
Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit te Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e 
Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të 
dorëzohen personalisht.  

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë 
këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, 
dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, 
dërguesi duhet t’i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit 
të tij. 

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, 
ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë 
apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj 
"ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, 
certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye. 

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për 
Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Ofruesin e  Shërbimeve. 

 

 

 

Për Ofruesin e Shërbimeve Për Autoritetin Kontraktues 

Emri:  Emri: Bajram Sherifi dhe Albert Matoshi 

Pozita:  Pozita: Kryesues te Autoritetit te Likuidimit 

Nënshkrimi:  Nënshkrimi:  

Data: 

 

 Data: 

 

 

Vula:  Vula:  
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PJESA II E KONTRATES            KUSHTET E PËRGJITHSHME 

Neni 1       Përkufizimet 

1.1 “Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të 
Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha 
shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.  

1.2 “Shërbimet” do të thotë shërbimet qe do te ekzekutohen nga ana e Ofruesit e Shërbimeve në pajtim 
me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit te përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve. 

1.3 “Ofrues i shërbimeve” është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në 
formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, 
dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.  

1.4 “Personeli” do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si 
të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre. 

1.5 “Çmimi i kontratës” do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale 
të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve. 

1.6 “Nënkontraktuesi” do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, 
duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve 
do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i 
Shërbimeve.  

1.7 “Palë” nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe 
“Palët” nënkupton të dy prej tyre. 
 
1.8 “Autoriteti Kontraktues” nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë. 
 
1.9 “KPK” nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. 
 
1.10 “KVK” nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës. 

Neni 2               Ligji i aplikueshëm dhe gjuha  

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë. 

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në 
KVK. 

Neni 3              Transferimi   

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i 
Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë. 

3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta 
transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste: 

a)  kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që 
duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose  

b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve 
për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar 
humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve. 

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e 
Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që 
nuk është bartur.        

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për 
dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose 
institucion tjetër financiar. 

Neni 4   Nën-kontraktimi  

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i 
Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.  

4..2 Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. 
Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura 
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Autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet 
brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. 

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve. 

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të 
vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose 
neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të 
ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron 
Ofruesin e Shërbimeve  nga obligimet e tij sipas kontratës. 

4.5 Nëse Ofruesi i Shërbimeve, ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë 
që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Ofruesit të Shërbimeve, përkitazi me 
furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Ofruesi i Shërbimeve duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të 
periudhës së garancisë, t’i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të 
Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar. 

Neni 5           Tatimet dhe Doganat 

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha taksat dhe doganat në pajtim me Ligjin e 
Republikës së Kosovës.  

5.2 Ofruesi i Shërbimeve, Nënkontraktuesit, dhe Personeli i tyre do t’i paguaj ato taksa, dogana, tarifa 
dhe detyrime të tjera që mund të vendosen sipas ligjit në fuqi, shuma e të cilave mendohet të ketë qenë e 
përfshirë në çmimin e kontratës. 

Neni 6   Fillimi dhe Përfundimi i shërbimeve 

6.1 Kjo kontratë hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të kontratës nga të dy palët ose ne një date tjetër të 
mëvonshme siç mund të ceket në KVK. 

6.2 Para fillimit të Shërbimeve, Ofruesi i Shërbimeve do të dorëzoj Autoritetit Kontraktues për miratim një 
Program që tregon metodat, aranzhimet, rendin dhe kohën për të gjitha aktivitetet. Shërbimet do të 
kryhen në pajtim me programin e miratuar. 

6.3 Ofruesi i Shërbimeve do të filloj shërbimet sa më shpejt që është arsyeshëm e mundur pas marrjes 
së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë. 

6.4 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundoj aktivitetet në datën e planifikuar të përfundimit, siç është e 
specifikuar në KVK. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e planifikuar të 
përfundimit, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do 
të jetë data e përfundimit te të gjitha aktiviteteve. 

6.5 Vendi i kryerjes së shërbimeve është i përcaktuar në KVK. 

6.6 Përveç nëse palët pajtohen që të bëhet ndryshe, ekzekutimi i kontratës do të fillojë jo më vonë se 90 
ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Ofruesi i Shërbimeve do të ketë të drejtë të mos 
e ekzekutojë kontratën dhe ta marrë ndërprerjen e saj ose kompensimin për dëmin që i është shkaktuar. 
Ofruesit të Shërbimeve do t’i merret kjo e drejtë, përveç nëse e ushtron brenda 30 ditësh pas skadimit të 
periudhës 90-ditore. 

Neni 7  Zgjatja e periudhës së përfundimit 

7.1 Ofruesi i Shërbimeve mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës 
së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye: 

  a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t’i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës; 

 b) forca madhore siç është e definuar në Nenin 8;   

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj 
Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëj një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të 
cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të 
shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin 
Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa. 

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 11.2, Autoriteti Kontraktues me anë të 
njoftimit me shkrim do t’i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të 
arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai 
nuk ka të drejtë në zgjatje. 

Neni 8  Forca madhore  
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8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i 
obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë madhore që shkaktohet pas 
datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi. 

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera 
industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e 
dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat 
civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të 
palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur. 

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marr të gjitha masat e arsyeshme për të 
mënjanuar paaftësinë e një pale të tillë që të përmbush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë 
minimale. 

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e 
tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të 
forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, 
për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të 
kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore. 

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të 
ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna 
detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse 
udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t’i realizojë 
obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e 
arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë 
gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta 
bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit. 

Neni 9       Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues  

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t’i japë Ofruesit të Shërbimeve shtatë ditë paralajmërim, ta 
ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme: 

(a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të 
dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të 
realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e 
duhur dhe me kohë të shërbimeve; 

(b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të 
dhëna nga autoriteti kontraktues; 

(c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti 
kontraktues; 

(d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar 
nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet 
procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga 
ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale; 

(e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes 
një gjykimi që ka fuqinë e res judicata; 

(f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar 
me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues; 

(g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, 
korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;  

(h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose 
kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e 
kontratës; 

(i) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës; 
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(j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e 
jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje 
t’i plotësojë zotimet e tij. 

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues 
dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë 
ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.   

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e 
Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në 
mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t’i zvogëluar në minimum shpenzimet. 

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të 
Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë 
një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t’i paguhen 
Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e 
ndërprerjes së kontratës. 

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa 
të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i 
Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që 
duhet t’i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës. 

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i 
Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës. 

 

Neni 10  Ndërprerja nga ana e Ofruesit të Shërbimeve 

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund 
ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues; 

a. nuk arrin t’i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të 
lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit; 

b. vazhdimisht nuk arrin t’i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose  

c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paaftë të kryej një pjesë materiale 
të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.  

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së 
Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve. 

10.3 Në rast të ndërprerjes së tillë, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për 
humbje ose dëm që mund t’i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve. 

Neni 11  Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve 

11.1 Ofruesi i Shërbimeve do të kryej Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në 
përputhje me praktikat më të mira profesionale.  

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. 
Nëse Ofruesi i Shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të 
kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për 
këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ 
nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi. 

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t’i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në 
fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët 
vendorë të tij gjithashtu t’i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.  

11.4 Ofruesi i Shërbimeve duhet t’i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me 
kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të 
ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak 
me shkrim nga Autoriteti kontraktues.  

11.5 Nëse Ofruesi i Shërbimeve është konsorcium i dy ose më tepër personave, të gjithë personat e tillë 
do të jenë bashkërisht dhe vazhdimisht të obliguar t’i plotësojnë kushtet e kontratës. Personi i caktuar 
nga konsorciumi që të veproj në emër të tij për qëllime të kësaj kontrate do të ketë autoritetin që të lidh 
konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti 
kontraktues. 
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11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësoj personelin kyç të identifikuar në tender e tij për të kryer 
funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë ekzekutimit, dhe në bazë të kërkesës me 
shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë për një zëvendësim nëse vlerëson se një 
anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryen detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti kontraktues do të 
miratojë çdo zëvendësim të propozuar të personelit kryesor, vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe 
aftësitë janë thelbsisht të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuara. 

Neni 12  Obligimet e Autoriteti Kontraktues 

12.1 Autoriteti kontraktues do t’i ofrojë ofruesit të shërbimeve menjëherë ndonjë informacion dhe/ose 
dokumentacion në dispozicion të tij, që mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të 
tilla do t’i kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave. 

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunoj sa më shumë që është e mundur me Ofruesin e 
Shërbimeve për t’i siguruar informacione që ky i fundit mund t’i kërkoj në mënyrë të arsyeshme për 
kryerjen e kontratës. 
 
12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj “Menaxherin e Projektit”, i cekur në KVK, i cili do të jetë 
përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie 
Autoritetit Kontraktues. 

Neni 13                Dëmet e likuiduara  

13.1 Ofruesi i Shërbimeve do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të 
cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. 
Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti 
Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Ofruesit të Shërbimeve. Pagesa 
e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve. 

13.2 Nëse Data e përfundimit është zgjatur pasi që janë paguar dëmet e likuiduara, Autoriteti kontraktues 
do të përmirësojë çdo pagesë të tepërt të dëmeve të likuiduara nga ofruesi i shërbimit, duke rregulluar 
certifikatën e ardhshme të pagesës. 

Neni 14                  Siguria e ekzekutimit 

14.1 Ofruesi i Shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin 
Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet 
në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që 
është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të 
Shërbimeve.  

14.2 Siguria do të vazhdoj të jetë valide 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit. 

14.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës. 
 
Neni 15   Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimeve 
 

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe 
ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin 
nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK. 
 
15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin 
Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar. 
  

 
Neni 16             Parimet e përgjithshme të pagesës 

 
16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës qe duhet t’i behet Ofruesit të 
Shërbimeve sipas kësaj Kontrate do te specifikohen ne KVK. 

 
16.2 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në 
llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi i 
Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t’i raportuar 
ndryshimet në llogarinë bankare. 

 
16.3 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën 
kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të 
jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme 



Numri i Prokurimit:  AKP-AL 002 –Titulli Zhvillimi i sistemit kadastral për AKP 

DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATA PUBLIKE – HAPUR/Shërbime                                  40 
 

nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore. 
 

16.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Ofruesin e Shërbimeve që kërkesa 
për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar 
dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në 
rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i 
Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. 
Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e 
përgatitur në mënyrën e duhur. 

 
16.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.3, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda 
dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që 
zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, 
plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon 
ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e 
Autoritetit kontraktues (përfshihet). 
 
16.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.3 do t’i japin të 
drejtë Ofruesit të Shërbimeve që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me 
paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues. 
 
Neni 17                 Kontrolli i kualitetit 
 
17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. 
Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt 
që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti 
Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë 
çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e 
defekteve është si në KVK. 
 

Neni 18               Korrigjimi i defekteve 
 
18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të 
kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet. 

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e 
njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues. 

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e 
Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i 
shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç 
përshkruhet në nenin 13.1. 

Neni 19             Konsekuencat e Shkeljes se kontratës  

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç 
është cekur ne Nenin 9 dhe 10. 

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto 
kompensime: 

a) dëmet; dhe/ose 

b) ndërprerjen e kontratës. 

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë: 

a) Dëme të përgjithshme; ose 

b) Dëme të likuidueshme. 

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë 
nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t’i paguhen Ofruesit të Shërbimeve, nga 
depozita, ose me pagesë nga siguria. 

Neni 20              Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve 

20.1 Palët duhet t’i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha 
mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do 
ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet  e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje 
që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen 
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dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore 
brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 
ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala 
dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në 
fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën. 

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të 
përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja 
brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në 
fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes. 

 

Neni 21              Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore  

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të 
mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: 

a) vendim nga gjyqi; ose  

b) vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 

PJESA III   E KONTRATES         KUSHTET E VEÇANTA 

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat 
këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.  

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të 
përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante] 

Kushtet e Përgjithshme të 
Kontratës 

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK 

Përshkrimi i 
nenit  

Nr. Nenit  

Ligji i 
zbatueshëm 
dhe gjuha 

2.1 Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha 
çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. 
Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Kosovë. 

 
2.2  Gjuha e përdorur do të jetë Shqip 

Fillimi dhe 
Përfundimi i 
shërbimeve 

6.1 Data e Fillimit të fillimit të Shërbimeve : 15 gusht 2018 

 
6.4 Data e Përfundimit është : 15 shkurt 2019 

 
6.5 Vendi i kryerjes së shërbimeve është Komuna Vitisë dhe 

Kllokotit 

Obligimet e 
Autoritetit 
Kontraktues 

12.3 Menaxheri i Projektit  

Siguria e 
ekzekutimit  

14.1 Shume e Sigurisë së Ekzekutimit është [shëno shumën e 
sigurisë së ekzekutimit] 

Parimet e 
përgjithshme 
të pagesës  

16.1 Orari i pagesës do të jetë: Brenda 30 ditësh nga dorëzimi dhe 
verifikimi i faturave të shërbimeve 



Numri i Prokurimit:  AKP-AL 002 –Titulli Zhvillimi i sistemit kadastral për AKP 

DOSJA E TENDERIT PËR KONTRATA PUBLIKE – HAPUR/Shërbime                                  42 
 

Kontrolli i 
kualitetit  

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti 
kontraktues do të jenë si në vijim:  [shëno] 

Periudha Garantuese e Defekteve është  7 muaj 

Zgjidhja e 
mosmarrëves
hjes me 
procedure 
gjyqësore 

21.1  

a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin 
gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të 
zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën 
Themelore në pajtim me ligjin në Kosovë. 
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PJESA  IV E KONTRATËS: MODEL I SIGURISË SË EKZEKUTIMIT 

[Me logon e institucionit financiar që e jep sigurinë] 

Për:  Agjencia Kosovare e Privatizimit 
(në vazhdim: “autoriteti kontraktues”  
 

Në emër të: [emri dhe adresa e operatorit ekonomik] 
(në vazhdim “operatori ekonomik”) 
 
Titulli i aktivitetit të prokurimit:  
 
Numri i Prokurimit:  
 

Garancion me kërkesë te pare 
 
DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të 
ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të 
dërguar nga Autoriteti Kontraktues; 

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në 
Dosjen e tenderit;  

DHE NGASE ne jemi pajtuar t`i japim operatorit ekonomik këtë siguri: 
  
ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës 
para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: < shuma e sigurisë me fjalë 
dhe shifra >  zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën 
deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim: 

a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme 
objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e 
nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale 
dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe 

b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si 
rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose 
furnizues të materialeve. 

 
Pagesa në shumën e limituar prej: <shuma e garantuar> siç është lartcekur, do të bëhet pa 
asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës 
suaj me konfirmimin “e pranimit”. 
 

Kjo siguri vlen deri me: <data dhe koha >                                  

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve 

_______________________________ 

Emri i institucionit financiar 

________________________________ 

 

Adresa                                                                                                                                                                                                                                            
________________________ 

 

Data 
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PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR 

MBAJTËSI I LLOGARISË 

Emri  

Adresa  

Qyteti  

Kodi Postar  

Kontakti  

Telefoni  

Faks  

E-mail  

Numri i TVSH  

 

BANKA 

Emri  

Adresa  

Qyteti  

Kodi Postar  

Shteti  

Llogaria Bankare  

IBAN (opionale)  

BIC (Opcionale)  

 

SHËNIME: 

 

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI i 
PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të 
dyja të obligueshme) 

 

 

 

 

 DATA + NËNSHKRIMI i MBAJTËSIT 
TË LLOGARISË: (e obligueshme) 
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PJESA  C:           FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT 

PJESA I.  FORMULARI I TENDERIT 

Për: Agjencia Kosovare e Privatizimit 
(në vazhdim të tekstit “Autoriteti Kontraktues”) 

Titulli i kontratës: Zhvillimi i sistemit kadastral për AKP 

 
Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të 
poshtë nënshkruarit, deklarojmë që: 
 
1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të 
Prokurimit: AKP - AL PB002.Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim. 

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të 
paraqitura, pa rezervë apo kufizim: 

 
Agjencia Kosovare e Privatizimit – Autoriteti i Likuidimit: [shëno çmimin e tenderit në shifra €] 
Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro] 
                                              
3. Çmimi total i tenderit është: ______________ 

4. Ky tender është valid për një periudhë prej [60 ditëve] nga data finale për dorëzim të 
tenderëve. 

5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para 
nënshkrimit të kontratës 10% e vlerës se kontrates 

6. Operatori Ekonomik [dhe nënkontraktuesit tonë] kanë këtë nacionalitet: [shëno 
nacionalitetin] 

7.  Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender ___________me të drejtën tonë të udhëhequr 
nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular 
tjetër. 

8.  Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në 
rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë  
dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë 
konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të 
financuara nga BKK. 

9.   Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që 
e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë 
detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë. 

E DORËZUAR NGA 

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK 

EMRI I KOMPANISË  

ADRESA E PLOTE  

PËRFAQËSUAR NGA: 

EMRI  

POZITA  

NËNSHKRIMI  

DATA  
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VULA  

 
[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:] 
 

 
Emri (emrat) Vend-selia 

Partneri 1*   

Etj … *   

* shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesi 
nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.  

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të 
Konsorciumit: [shëno emrin dhe mbiemrin] 

Nënshkrimi: [nënshkrimi i personit të autorizuar] 

Vendi dhe data: [shëno vendin dhe datën] 

Vula e Udhëheqësit: ______________                                                                                                                              

 

Pjesa II.  Përshkrimi i Çmimeve  

 

Nr Përshkrimi Sasia Çmimi 

për njësi 

Çmimi i 

përgjithshëm 
1 Desktop GIS moduli  1   

2 GIS server moduli 1   

3 Web GIS aplikacion  1   

4 Zhvillimi Gjeodatabazes 1   

5 Trajnimi 5 ditor 1   

TOTAL (përfshirë të gjitha taksat në Kosovë) 
 

 
 
 

 

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE) 

EMRI I OE:  
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT                   

TE OE: 
 

NËNSHKRIMI:  

NUMRI I TELEFONIT:  

E-MAILI  

DATA:  

VULA:  
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