
1 
 

 
 

REPUBLIKA E KOSOVËS  
 

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (MEA) 

Projekti i Ekonomisë Dixhitale të Kosovës (KODE) 

 

Udhëzuesi i Thirrjes për Aplikim 04/20 

 

Ky dokument është përgatitur si vazhdimësi e dispozitave nga Manuali i Operimit të Granteve 

(GOM) i publikuar në:  

https://kodeproject.org/perfshirja-dixhitale/ dhe ka për qëllim të ofrojë udhëzime specifike për 

Ofruesit e Shërbimeve të Internetit (ISP-të) që synojnë të aplikojnë sipas Thirrjes për Aplikim 

04/20. Në rast të mospërputhjeve, dispozitat e këtij Udhëzuesi mbizotërojnë ndaj atyre në GOM. 

 

Përkufizimet e Përgjithshme 

Aplikues – personat juridik që përmbushin kriteret e pranueshmërisë, të paraqitura në Thirrjen 

për Aplikim dhe që dorëzojnë Aplikacionin për Grant. Për qëllime të kësaj Thirrje për Aplikim, 

Aplikuesit që kanë aksionar/pronar të përbashkët do të konsiderohen si i njëjti (një) Aplikues. 

Aplikacioni – dorëzimi i të gjitha dokumenteve të kërkuara në Njësinë për Zbatim të Projektit të 

KODE; Termi “aplikacion” dhe “aplikacion për grant” kanë të njëjtin kuptim për qëllime të këtij 

dokumenti. 

Përfitues – personat juridikë që janë shpallur si përfitues pas vlerësimit të aplikacionit dhe kanë 

nënshkruar një kontratë me Njësinë për Zbatimin e Projektit KODE; Termi "përfitues" dhe 

"ofrues i shërbimve" kanë të njëjtin kuptim për qëllim të këtij dokumenti. 

Thirrje për Aplikim – shpallja publike për dorëzimin e aplikacioneve;  

Kontrata – kontrata e nënshkruar nga Aplikuesi i përzgjedhur dhe Njësia për Zbatimin e 

Projektit KODE; Termi “Kontratë” dhe “Marrëveshja për Grant” kanë të njëjtin kuptim për 

qëllimin e këtij dokumenti.  

Shpenzimet ose investimet e pranueshme - shpenzimet ose investimet që mbështeten me mjete 

publike; 

https://kodeproject.org/perfshirja-dixhitale/
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Periudha monitoruese ex-post – periudha prej 7 vitesh pas përfundimit të investimit, gjatë së 

cilës përfituesi duhet të mbajë qëllimin e investimit dhe të gjitha kushtet në bazë të të cilave 

ai/ajo është përzgjedhur dhe vlerësuar;   

Granti – rimbursimi financiar i pakthyeshëm sipas Marrëveshjes për Grant i dhënë për 

përfituesin nga ana e Projektit KODE për shpenzimet e pranueshme;  

Projekti – investimi i planifikuar i dorëzuar nga aplikuesi; Termi “Projekt” dhe “Nën-projekt” 

kanë të njëjtin kuptim për qëllime të këtij dokumenti; 

Periudha e Zbatimi të Projektit – periudha nga nënshkrimi i kontratës nga të dyja palët (Njësia 

për Zbatimin e Projektit KODE dhe përfituesi) deri në pagesën përfundimtare nga Njësia për 

Zbatimin e Projektit KODE;  

Vlerësimi – procesi i vlerësimit të  aplikuesve të pranueshëm, poentimi i tyre sipas listës dhe 

nominimi i tyre si "i zgjedhur për financim" dhe alokimi i mjeteve financiare. 
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1. Procesi i aplikimit 

Procesi i aplikimit përbëhet nga fazat e mëposhtme të paraqitura në Figurën 1. Nënseksionet në 

vijim do të elaborojnë secilën prej fazave. 

 

 
 

Figura 1. Procesi i aplikimit të Skemës së Grantit për secilën fazë të procesit  
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1.1 Kriteret e përshtatshmërisë për përfituesit potencial  

(1) Përfituesi potencial i Skemës së Grantit do të jetë një ISP, ashtu siç përcaktohet me Ligjin 

Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (04 Tetor 2012), duhet të jetë i autorizuar 

nga ARKEP-i për ofrimin e Shërbimeve të Internetit dhe/ose Rrjeteve Fikse dhe duhet të 

jetë i angazhuar në ofrimin e Shërbimeve të Internetit dhe/ose Rrjeteve Fikse për së paku 

një vit kalendarik (në rast të grupit / konsorciumit të përfituesve potencial, së paku njëri 

nga anëtarët e grupit / konsorciumit). Ky kriter duhet të konfirmohet nga kopja e 

"Regjistrit të Njoftimit të Ndërmarrjeve të autorizuara nga ARKEP-i për ofrimin e 

rrjeteve dhe / ose shërbimeve të komunikimeve elektronike publike”1; kopja duhet të 

përfshijë datën e fillimit të aktiviteteve. Aplikuesi duhet të jetë i listuar në regjistër për jo 

më pak se 1 vit kalendarik nga data e dorëzimit të Aplikacionit për Grant dhe për llojin e 

aktivitetit të Shërbimit të  Internetit dhe / ose të rrjetit publik fiks;  

(2) Përfituesi potencial (në rast të grupit / konsorciumit të përfituesve potencial, së paku një 

nga anëtarët e grupit / konsorciumit) në momentin e dorëzimit të Aplikacionit për Grant 

duhet të jetë duke ofruar shërbime të internetit dhe / apo rrjet publik fiks për së paku 350 

përdorues. Ky kriter duhet të konfirmohet nga KODE-PIU bazuar në informacionet nga 

raporti më i fundit tremujor i ARKEP-it; 

(3) Përfituesi potencial i Skemës së Grantit nuk duhet të ketë asnjë borxh ndaj shtetit të 

Kosovës. Ky kriter do të konfirmohet nga certifikata e lëshuar nga Administrata Tatimore 

e Kosovës (jo më e vjetër se 3 muaj duke llogaritur nga data e dorëzimit të Aplikacionit 

për Grant); 

(4) Përfituesi potencial i Skemës së Grantit duhet të ofrojë Dëshminë nga Gjykata 

Ekonomike se nuk është në procedurë gjyqësore ose nuk është dënuar më parë për një 

vepër penale dhe nuk është nën rastin e falimentimit apo likuidimit, jo më të vjetër se tre 

muaj para njoftimit për dhënie të Grantit.  

(5) Përfituesi potencial duhet të jetë i regjistruar si operator ekonomik në Regjistrin e 

Bizneseve të Kosovës. Ky kriter do të konfirmohet nga kopja e Certifikatës së 

Regjistrimit të Biznesit, Certifikatës së Numrit Fiskal dhe një kopje të Certifikatës së 

TVSh-së.  

(6) Sigurimi i Aplikacionit për Grante duhet të jetë në shumën prej 1,000.00 Euro për secilin 

Llot që Aplikuesi synon të aplikojë, dhe për periudhën e vlefshmërisë prej 60 ditësh. Një 

model sigurimi është ofruar në Aneksin C “Formularët Relevant për Aplikim” (shih 

numër 2) dhe mund të lëshohet nga një bankë standarde ose kompani e sigurimit e 

licencuar nga Banka Qendrore. Në rast të konzorciumit, Sigurimi i Aplikacionit për Grant 

duhet të bëhet në emër të liderit të konsorciumit. 

                                                 
1 Regjistri mirëmbahet nga ARKEP-i 
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Provat që vërtetojnë pajtueshmërinë me kriteret e përshtatshmërisë (3) dhe (4) duhet të sigurohen 

vetëm nga ISP-ja e përzgjedhur përpara lëshimit të letrës së njoftimit për Dhënie të Grantit dhe 

ftesës për të nënshkruar Marrëveshjen e Grantit.  

Nënkontraktorët që janë pjesë e Aplikacionit për Grant kanë të drejtë të marrin pjesë në 

aktivitetet e financuara nga Skema e Grantit duke përmbushur kriteret (3), (4) dhe (5). 

1.2 Kërkesat teknike  

Përfituesi i përzgjedhur përmes zbatimit të nënprojektit do të shtrijë infrastrukturën brezgjerë në 

zonat e pambuluara (që janë pjesë e Thirrjes për Aplikim) dhe t'i vëjë shërbimet në dispozicion 

për të gjitha (100%) ekonomitë familjare dhe institucionet, përfshirë shkollat dhe institucionet 

shëndetësore në ato zona. 

Duke respektuar neutralitetin teknologjik, specifikimet teknike të infrastrukturës brezgjerë për 

nënprojektet duhet të sigurojnë karakteristikat e mëposhtme të cilësisë së shërbimeve të ofruara: 

a) Qasja në shpejtësinë e shkarkimit të garantuar prej të paktën 100 Mbps që mund të ngritët 

(upgrade) deri në 1 Gbps për të gjitha institucionet publike, duke përfshirë shkollat dhe 

institucionet shëndetësore;  

b) Qasja në shpejtësinë e shkarkimit e garantuar prej të paktën 100 Mbps që mund të ngritët 

(upgrade) deri në 1 Gbps për të gjitha ekonomitë familjare.  

c) Për ekonomitë familjare, qasja dhe shërbimet e ofruara duhet të ofrohen në të njëjtat 

kushte si në zonat tjera ku përfituesi i përzgjedhur vepron (e njëjta paketë komerciale për 

të njëjtin çmim - kudo). 

Infrastruktura e vendosur duhet të garantojë kërkesat e shërbimit me shpejtësi të përcaktuara më 

lartë, në aspektin e besueshmërisë (p.sh. lidhje të pandërprerë) dhe cilësisë (p.sh. shpejtësia e 

lidhjes e garantuar). 

Në rast se vendosja e infrastrukturës përfshin instalimin e tubacioneve: (i) për pjesën backhaul të 

rrjetit (Lakun e mesëm - middle mile), në çdo rrugë duhet të instalohen dy tubacione (tubacion i 

dyfishtë) me 20 mm diametër të brendshëm secila; (ii) për pjesën hyrëse të rrjetit (laku i fundit – 

last mile), nuk kërkohet tubacion i dyfishtë dhe secili kanal duhet të jetë me diametër të 

brendshëm minimum prej 20 mm. Në rast se vendosja e infrastrukturës përfshin instalimin e 

shtyllave të reja, dizajni teknik duhet të mundësoj së paku tre instalime ajrore të infrastrukturës 

me shpejtësi të lartë në total.Shtrirja e infrastrukturës brezgjerë në kuadër të nënprojekteve duhet 

të zbatohet në përputhje me rregullat dhe standardet e përcaktuara me Rregulloren Nr. 05/2017 

për ndërtimin, instalimin dhe monitorimin e infrastrukturës së komunikimeve elektronike, të 

miratuar nga Ministria. 

Kërkohet që materialet, komponentët dhe elementët e tjerë të rrjetit të shpërndara nga përfituesit 

në kuadër të nënprojekteve të përmbushin kërkesat e fundit standarde të rekomandimeve të 

Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit (ITU) për kabllot e komunikimit. 
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Ministria ka para-identifikuar një numër të zonave të bardha (white areas) përmes një procesi të 

identifikimit të këtyre zonave të pambuluara siq është paraparë në Manualin e Operimeve të 

Grantit. Para-identifikimi i këtyre zonave të bardha është bërë duke u bazuar në informatat e 

grumbulluara nga ISP-të, informatat që janë në dispozicion nga Autoriteti Rregullativ i 

Komunkimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), si dhe informatat e mbledhura nga ana e stafit 

të Ministria-së gjatë vizitave që i’u janë bërë lokacioneve dhe takimeve me banorët e zonave 

kadastrale të vizituara (gjate vitit 2019 dhe Janar-Qershor 2020). Bazuar në gjeografinë e secilës 

zonë të pambuluar dhe lokacioneve të zonës (p.sh. fshatrat), me shumë informata ofrohen në 

Aneksin A “Karakteristikat e nën-projekteve – Lloteve”. 

Në rast se një zonë e bardhë gjatë zhvillimit të procesit të Thirrjes për Aplikim për Grante 

ndryshon gjendjen e saj (zona në fjalë mbulohet me infrastrukturë fikse brezgjerë jashtë këtij 

projekti), atëherë zona e tillë do të hiqet nga lista e zonave të bardha dhe aktiviteti i Thirrjes për 

Aplikim për atë zonë do të ndërpritet.  

ISP-ja e cila ka ndërhyrë në zonën e deklaruar të bardhë dhe për të njëjtën nuk ka dorëzuar 

Deklaratën e Interesit në Ministri gjatë konsultimeve publike për atë zonë, atëherë ajo ISP do të 

sanksionohet me përjashtim nga pjesëmarrja në Thirrjet për Aplikim. 

Në rastin e vendosjes së infrastrukturës mbi tokë (ajrore), nëse bazuar në rezultatet e para-

ekzaminimit të terrenit nga Ministria vërehet se disa nga shtyllat ekzistuese të energjisë elektrike 

janë të papërshtatshme për vendosjen e infrastrukturës me brez të gjerë, atëherë duhet të 

parashihet vendosja e shtyllave të reja dhe do të shtohen si pjesë e shtrirjes së infrastrukturës 

brezgjerë. Numri minimal i shtyllave të reja që do të shtohen dhe kërkesat tjera për secilin 

nënprojekt (Llot) në kuadër të Thirrjes për Aplikime 04/20 janë definuar si vijon:    

 

Kërkesat Specifike për secilin Nën-projekt/Llot  

Numri i klientëve potencial që duhet të mirret për bazë nga aplikuesi është numri i familjeve 

sipas banorëve, shih Aneks A “Karakteristikat e nën-projekteve – Loteve”. 

 

Nën-projekti 1 (LOT 1) Damjan – Kushavec – Gërçina – Kroi i Gjinës 

Është vlerësuar si e nevojshme që në kuadër të planifikimeve të parashihet edhe vendosja e disa 

shtyllave të reja (së paku 10 shtylla) në zonat ku shtyllat e KEDS-it nuk janë në gjendje të mirë.  

 

Nën-projekti 2 (LOT 2) Meshinë – Bratilloc – Feriqevë - Gmicë 

Është vlerësuar si e nevojshme që në kuadër të planifikimeve të parashihet edhe vendosja e disa 

shtyllave të reja (së paku 20 shtylla) në zonat ku shtyllat e KEDS-it nuk janë në gjendje të mirë.  

 

Nën-projekti 3 (LOT 3) Kërstec 

Vendosja e shtyllave të reja aty ku janë të dëmtuara shtyllat e KEDS-it duhet të parashihet sipas 

nevojës nga vet Aplikuesi. 
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Në nën-projektin 3 - Kërstec, gjendet 1 shkollë fillore e cila duhet përfshirë si pjesë e 

institucioneve publike që duhet furnizuar me qasje në internet pa pagesë për një periudhë 5 

vjeçare llogaritur nga koha e përfundimit të implementimit të nën-projektit.  

 

Nën-projekti 4 (LOT 4) Osojan – Kërninë – Tuçep – Shalinovicë 

Është vlerësuar si e nevojshme që në kuadër të planifikimeve të parashihet edhe vendosja e disa 

shtyllave të reja (së paku 20 shtylla) në zonat ku shtyllat e KEDS-it nuk janë në gjendje të mirë. 

Në nën-projektin 4 – Osojan – Kërninë – Tuçep – Shalinovicë gjendet 1 shkollë fillore dhe 1 

ambullantë e mjekësisë familjare e cila duhet përfshirë si pjesë e institucioneve publike që duhet 

furnizuar me qasje në internet pa pagesë për një periudhë 5 vjeçare llogaritur nga koha e 

përfundimit të implementimit të nën-projektit. 

 

Nën-projekti 5 (LOT 5) Kleçkë – Divlakë 

Është vlerësuar si e nevojshme që në kuadër të planifikimeve të parashihet edhe vendosja e disa 

shtyllave të reja (së paku 5 shtylla) në zonat ku shtyllat e KEDS-it nuk janë në gjendje të mirë. 

Në nën-projektin 5 - Kleçkë – Divlakë, gjendet 1 shkollë fillore e cila duhet përfshirë si pjesë e 

institucioneve publike që duhet furnizuar me qasje në internet pa pagesë për një periudhë 5 

vjeçare llogaritur nga koha e përfundimit të implementimit të nën-projektit. 

 

1.3 Kërkesat ekonomike 

Aplikuesi i përzgjedhur (ISP ose / konsorciumi i ISP-ve) duhet të sigurojë: 

a) Qasje pa pagesë në shpejtësinë e shkarkimit/ngarkimit të garantuar prej së paku 100 

Mbps, që mund të ngritet (upgrade) deri në 1 Gbps, për një periudhë prej të paktën 5 

(pesë) viteve, pas përfundimit të Nën-projektit, për institucionet publike, përfshirë 

shkollat dhe institucionet shëndetësore, në zonën apo zonat e pambuluara përkatëse; 

Pas përmbushjes së Marrëveshjes së Grantit dhe para se të bëhet pagesa finale, një ISP, 

në mënyrë që të jetë në përputhje me Deklaratën / Zotimin, nëse është e aplikueshme siç 

është paraparë në seksionin 2.1 Dokumentacioni teknik në paragrafin (5), duhet të marrë 

dhe të dorëzojë tek KODE-PIU një garancion nga banka ose nga një kompani e 

sigurimeve në shumën prej 2% të Marrëveshjes për Grant (cilado duhet të jetë e licencuar 

nga Banka Qendrore e Kosovës). 

b) Qasje me shumicë dhe qasje pasive me shumicë në kushte të drejta dhe jodiskriminuese, 

duke përfshirë qasjen fizike të lirë në infrastrukturën e subvencionuar sa më shpejt që të 

jetë e mundur para fillimit të operimit të rrjetit. Të gjitha llojet e qasjes me shumicë në 

infrastrukturën e subvencionuar duhet të ofrohen për të paktën një periudhë prej 7 (shtatë) 

vitesh pas përfundimit të Nënprojektit; qasja në elementët e infrastrukturës pasive (siç 

janë gypat kabllor) nuk duhet të kufizohet në kohë. Obligimet e qasjes do të zbatohen 
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pavarësisht nga ndonjë ndryshim në pronësinë, menaxhimin ose operimin e 

infrastrukturës së subvencionuar. 

Qasja efektive e palëve të treta në një infrastrukture brezgjerë të subvencionuar është një 

komponent i domosdoshëm për çdo masë shtetërore që mbështet infrastrukturën brez 

gjerë. Në veçanti, qasja me shumicë mundëson operatorët e palëve të treta të konkurrojnë 

me ofertuesin e përzgjedhur (kur ky i fundit është gjithashtu i pranishëm në nivel të 

shitjes me pakicë), duke forcuar kështu zgjedhjen dhe konkurrencën në fushat që lidhen 

me masën, ndërsa në të njëjtën kohë duke shmangur krijimin e monopoleve rajonale të 

shërbimit. 

Çmimi i qasjes me shumicë duhet të jetë në përputhje me parimet dhe metodologjitë e 

përcaktuara nga ARKEP-i duke ndjekur rekomandimet e Udhëzimeve të BE-së për 

infrastrukturën brezgjerë dhe kërkesat e parashtruara nga Rregullorja Globale e 

Përjashtimit të Bllokut2; 

c) Çmimet me pakicë për shërbimet e ofruara mbi infrastrukturën e subvencionuar duhet të 

jenë të barabarta ose nën nivelin mesatar të çmimeve të shitjes me pakicë në zonat 

konkurruese (zakonisht urbane) të vendit; 

Qëllimi i sigurimit të nivelit të krahasueshëm të çmimeve është që të shmangen kushtet 

diskriminuese në mes të përdoruesve urban / rural në të gjithë vendin dhe të promovojë 

kohezionin rajonal përmes adoptimit më të gjerë të shërbimeve brezgjerë në mesin e 

popullatës rurale. 

Nëse nuk parashikohet ndryshe nga Marrëveshja e Grantit, krahasueshmëria e çmimit me 

pakicë do të monitorohet nga ARKEP-i bazuar në metodologjinë e përcaktuar dhe duke 

ndjekur parimet dhe rekomandimet e Udhëzimeve të BE-së për infrastrukturën brezgjerë 

dhe GBER. 

ISP duhet të konsultohet me ARKEP-in mbi kushtet e qasjes, duke përfshirë çmimet, dhe në rast 

mosmarrëveshjeje ndërmjet kërkuesve të qasjes dhe ISP-së (operatorit të infrastrukturës). 

1.4 Shpenzimet e pranueshme (kostot) 

Fondet e Grantit do të përdoren për të mbuluar deri në 80% të kostos për shtrirjen e 

infrastrukturës brezgjerë në zona specifike dhe të definuara më parë. Përfituesit e kontratës do të 

sigurojnë që financimi do të përdoret për të mbuluar vetëm ato kosto që konsiderohen të 

pranueshme dhe të nevojshme për zbatimin e projektit të aplikuesit, kështu duke siguruar që 

                                                 
2 Për shembull, Rregullorja e Përgjithshme e Përjashtimit të Bllokut (GBER) Neni 52,Paragrafi 6 lejon ISP-të të 

vendosin çmimin: "Çmimi i qasjes me shumicë bazohet në parimet e çmimeve të përcaktuara nga autoriteti 

rregullator kombëtar dhe në standardet që mbizotërojnë në fushat tjera krahasuese dhe më konkurruese të Shtetit 

Anëtar ose Bashkimit, duke marrë parasysh ndihmën e marrë nga operatori i rrjetit. Autoriteti kombëtar rregullator 

duhet të konsultohet mbi kushtet e qasjes, duke përfshirë çmimet, dhe në rast mosmarrëveshjeje midis kërkuesve 

të qasjes dhe operatorit të infrastrukturës së subvencionuar." 



9 
 

shtrirja e infrastrukturës brezgjerë implementohet në mënyrën me transparente, efikase dhe 

ekonomike. Kostot e pranueshme në kuadër të Skemës së Grantit përfshijnë si më poshtë: 

 

(a) kostot e investimeve për shtrirjen e infrastrukturës pasive brezgjerë; 

(b) kostot e investimeve të punëve civile lidhur me infrastrukturën brezgjerë;  

(c) kostot e investimeve për vendosjen e rrjeteve të qasjes së gjeneratës së ardhshme   

    (NGA). 

 

Shpenzimet e pranueshme përfshijnë koston e materialeve dhe punëve, koston e pajisjeve, 

shtyllave, kabllove, pirgjeve, etj. plus, llojet e tjera të shpenzimeve që normalisht shfaqen në këtë 

lloj investimi: mbikëqyrja, konsulentët tjerë, masat e sigurisë mjedisore, punimet e kthimit të 

gjendjes së mëparshme, koston e drejtpërdrejtë të punonjësve që janë të identifikueshme dhe të 

verifikueshme dhe që regjistrohen në të dhënat e kontabilitetit të përfituesit. 

1.5 Shpenzimet e papranueshme 

Shpenzimet e papranueshme përfshijnë, por nuk kufizohen në të mëposhtmet: Shpenzimet e bëra 

para nënshkrimit të kontratës me Ministrinë; TVSH, Blerja, marrja me qira ose dhënia me qira e 

tokës dhe objekteve ekzistuese; Gjobat, sanksionet financiare dhe shpenzimet gjyqësore; Pajisjet 

e dorës së dytë; Tarifat bankare, tarifat e garancionit bankar dhe pagesat e ngjashme; Shpenzimet 

e konvertimit, tarifat dhe humbjet për shkak të këmbimit valutor; Çdo shpenzim për 

mirëmbajtjen, amortizimin ose qiranë; Çdo shpenzim nga administrata publike në menaxhimin 

dhe zbatimin e asistencës; Shpenzimet lidhur me blerjen me lizing; si marzha e qirasë, 

shpenzimet për rifinancimin e interesit të huasë, shpenzimet e përgjithshme (siç janë njoftimet, 

tarifat legale apo të kontabilitetit, shpenzimet e udhëtimit, faturat e telefonit, shërbimet 

komunale)  dhe shpenzimet e sigurimit; 

1.6 Kërkesat për masa mbrojtëse 

Të gjitha ISP-të e përfshira në shtrirjen e infrastrukturës brezgjerë duhet të ndjekin procesin e 

shqyrtimit mjedisor të paraqitur në Korniza për Menaxhimin Social dhe Mjedisor (ESMF) 3, si 

më poshtë:  

HAPI 1: ISP përgatitë dhe dorëzon një dizajn të nën-projektit fillestar (lot) për thirrjen për 

aplikim së bashku me Pyetësorin e Vlerësimit të Rrezikut Mjedisor.  

Pas një thirrjeje të hapur për procesin e aplikimit, në të cilin është identifikuar një ISP fitues, 

Ministria, (PIU) e shqyrton nën-projektin në përputhje me ESMF-në (dhe në bazë të dizajnit, 

pyetësorit të Vlerësimit të Rrezikut Mjedisor që është në dispozicion në Aneksin C dhe 

informatat tjera) dhe informon ISP-në për kërkesat përcjellëse dhe VM (vlerësimi mjedisor 

                                                 
3 https://kodeproject.org/en/project-framework/ 

 

https://kodeproject.org/en/project-framework/
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bazuar në kornizën ESMF) që kërkohet për procesim të grantit (një listë e veçantë e ESMP ose 

ESMP lista e kontrollit, shabllonet janë në dispozicion në ESMF ose arsyetimin se pse VM nuk 

është e nevojshme për nën-projektet e kategorisë C).  

HAPI 2: ISP-ja përgatitë VM (ESMP ose ESMP Listën e Kontrollit (bashkëlidhur në shojca C)) 

dhe i dorëzon në Ministri për shqyrtim dhe miratim. Ministria jep komente. ISP-ja gjithashtu 

përmbush kërkesat e rregullimit kombëtar të VNM-së (Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor) nëse është 

e aplikueshme (prodhuar dhe konsultuar si një dokument i pavarur ose me ESMP të aneksuar).  

HAPI 3: ISP rishikon listën e kontrollit të ESMP/ESMP në përputhje me komentet/kërkesat e 

Ministrisë (dhe konsulton me Ministrinë kur është e nevojshme) dhe e ri-dorëzon. Ministria 

miraton VM-në kur është e kënaqur me cilësinë dhe pajtueshmërinë me ESMF dhe rregulloren 

kombëtare.  

HAPI 4: Të gjitha VM-të (çoftë nëse kërkohet sipas BB-së ose rregulloreve kombëtare) do të 

konsultohen në përputhje me politikat kombëtare dhe të BB-së. 

HAPI 5: ISP përfshin komentet e konsultimit në VM mbi të cilat dokumenti është përfundimtar. 

Rekomandimet e dhëna në vlerësim pasqyrohen më tej në planin zbatimit dhe dizajnin e nën-

projektit, duke përfshirë kostot e vlerësuara të lidhura. VM bëhet pjesë e dokumentacionit të 

ofertimit dhe kontraktimit. 

HAPI 6: Kontraktuesi zbaton VM-në. ISP monitoron zbatimin e planit të lehtësimit dhe 

monitorimit të VM-së dhe raporton rregullisht në Ministri. Ministria mbikëqyr implementimin e 

VM-së (duke përfshirë vizitat në terren) dhe raporton për BB në zbatimin e VM-së dhe raportet e 

progresit të projektit, në përputhje me orarin e raportimit. 

Për punimet në zonat natyrore të mbrojtura dhe të ndjeshme (Zonat e Mbrojtura - ZM), kërkesat 

dhe kufizimet4 e veçanta janë si më poshtë: 

(i) Punët në zonat e mbrojtura do të jenë plotësisht në përputhje me politikat e BB-së, me 

legjislacionin kombëtar dhe me vëmendjen e plotë të autoriteteve kombëtare kompetente, 

duke përfshirë ato që menaxhojnë atë ZM të veçantë,  

(ii) Asnjë punë nuk do të lejohet në habitatet kritike, 

(iii) Asnjë antenë, kullë, punë të reja në tokë, stacione fikse të monitorimit, stacione të 

monitorimit mobil dhe asnjë instalim që është jashtë instalimeve ekzistuese, nuk do të 

lejohet në ZM-të.  

(iv) Asnjë bazë e punëtorëve nuk do të vendoset në ZM,  

(v) masat specifike për mbrojtje të natyrës (të përfshihen në ESMP) do të kërkohen nga 

autoritetet kompetente (Agjencia Kosovare e Mbrojtjes së Mjedisit, Ministria e 

Ekonomisë dhe Ambientit, autoriteti i menaxhimit të ZM-së); 

                                                 
4 megjithëse punët që janë planifikuar prodhojnë ndikime të parëndësishme në mjedis, ekziston ende një rrezik i 

kufizuar nga prania e njeriut dhe/ose koha e pafavorshme e punëve ose dizajni jo i favorshëm; 
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(vi) Projektet që përfshijnë punë tokësore që janë të shkyçura nga instalimet ekzistuese nuk 

do të lejohen në zonat e mbrojtura (p.sh. gërmimi i llogoreve jashtë rrugës ose rruga e 

gypave ose instalimi i shtyllave të reja), 

Asnjë punë në ndërtesat e mbrojtura të trashëgimisë kulturore (lista kombëtare e burimeve 

kulturore të mbrojtura zbatohet, nëse ka mëdyshje, duhet të konsultohet Ministria e Kulturës ) 

dhe vendet (p.sh. vendet arkeologjike) nuk lejohen. Të gjitha punët duhet të kryhen në përputhje 

me ESMF-në.  

1.7 Mashtrimi dhe korrupsioni 

Ministria kërkon që ISP përfituese si dhe aplikuesit e zgjedhur pjesëmarrës në Projekte të 

respektojnë standardet më të larta etike, si gjatë procesit të përzgjedhjes poashtu edhe gjatë 

gjithë kohës së ekzekutimit të kontratës. Në ndjekje të kësaj politike, janë përdorur termet dhe 

definicionet e Bankës Botërore si më poshtë: 

“praktika korruptive” është ofrimi, dhënia, pranimi apo kërkimi, në mënyrë direkte ose 

indirekte çfarëdo gjëje me vlerë për të ndikuar në mënyrë të pahijshme veprimet e palës tjetër; 

“praktika mashtruese” është çfarëdo akti i mënjanimit duke përfshirë shtrembërimin që me dije 

ose nga nxitimi çorienton ose orvatet të çorientojë ndonjë palë, për të marrë ndonjë benefit 

financiar apo tjetër, ose për të shmangur një obligim; 

 

“praktikat a marrëveshjeve të fshehta” janë ujditë në mes të dy ose më shumë palëve të 

paracaktuara për të arritur një qëllim të pahijshëm përfshirë ndikimin e pavend në veprimet e një 

pale tjetër. 

 

“praktikat detyruese” janë cenimet ose dëmtimet, apo kërcënimet për të cenuar ose dëmtuar 

çfarëdo pale ose ndonjë tipar të asaj pale për të ndikuar pavend në veprimet e ndonjë pale. 

 

(a) “praktika penguese” është 

 

(aa) shkatërrimi i qëllimshëm, falsifikimi, ndryshimi, ose fshehja e një dëshmie materiale për 

një hetim, dhënia e qëndrimeve false pranë hetuesve në mënyrë që materialisht të pengohet 

një hetim në dyshimet për korrupsion, mashtrim, detyrim, ose marrëveshje të fshehtë; 

dhe/ose kërcënimi, trazimi ose frikësimi i çfarëdo pale për të parandaluar atë nga shfaqja e 

asaj që di për çështjet që janë relevante për hetimin ose gjurmimin e hetimit, ose 

 

(bb) veprimi i qëllimshëm që materialisht të pengojë Bankën nga ushtrimi i të drejtave të 

inspektimit dhe auditimit të ofruara në paragrafin (e) me poshtë;                     
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(b) do të refuzojë një propozim për dhënie të kontratës nëse përcaktohet së konsulenti i 

rekomanduar për dhënie është angazhuar në mënyrë direkte ose indirekte në praktika korruptive, 

mashtruese, kolluzive, detyruese, ose penguese, gjatë garimit për kontratë; 

 

(c) do të deklarojë prokurim jo të rregulltë dhe anulojë pjesën e huasë të alokuar për kontratën 

nësë përcaktohet në çfarëdo kohe se përfaqësuesit e Huamarrësit ose pranuesit e çfarëdo pjese të 

procedimeve të Huasë janë angazhuar në praktika korruptive, mashtruese, kolluzive, detyruese, 

ose penguese gjatë procesit të përzgjedhjes ose zbatimit të kontratës, pa ndërmarrjen e veprimeve 

të duhura dhe me kohë nga ana e Huamarrësit që mjaftueshëm adresojnë praktika të tilla kur 

shfaqen, përfshirë dështimin për të informuar me kohë Bankën për shfaqjen e këtyre praktikave; 

 

(d). Në respektim të Udhëzuesit për Antikorrupsion të Bankës, dhe në përputhje me politikat dhe 

procedurat sanksionuese që mbizotërojnë, mund të sanksionojë një individ apo firmë për një 

kohë të caktuar ose jo, përfshirë deklarimin publik se individi apo firma e tillë janë të 

papranueshëm (i) t’i jepet kontratë apo të përfitojë në një mënyrë tjetër nga kontrata e financuar 

nga Banka, qoftë financiarisht apo ndryshe; (ii) të caktohet si nën-kontraktor, konsulent, 

prodhues apo furnizues, ose ofrues shërbimi për një tjetër firmë të pranueshme që i është dhënë 

kontratë e financuar nga Banka; dhe (iii) të pranojë të hyra prej çfarëdo huaje nga Banka ose të 

marrë pjesë mëtutje në përgatitjen apo implementimin e çfarëdo projekti të financuar nga Banka; 

 

(e). Kërkon që një klauzolë të përfshihet në ofertë/kërkesë në dokumentet propozuese dhe në 

kontratat e financuara me hua nga Banka, duke kërkuar (i) ofertuesit, konsulentët, kontraktuesit e 

furnizuesit dhe nën-kontraktuesit e tyre, nën-konsulentët, ofruesit e shërbimeve, furnizuesit, 

agjentët personal, të lejojnë Bankën që të inspektojë të gjitha llogaritë, shënimet dhe dokumentet 

tjera që lidhen me dorëzimin e ofertave dhe ekzekutimin e kontratës, si dhe të auditohen nga 

auditorë të emëruar nga Banka.   
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2. Aplikacioni për Grant 

Si përgjigje ndaj Thirrjes për Aplikime, ISP-të e interesuara brenda periudhës kohore të 

përcaktuar në Thirrjen për Aplikime duhet të dorëzojnë Aplikacionet e Grantit sipas udhëzimeve 

të dhëna. 

Aplikacioni për Grant përbëhet nga:  

a) Formulari i Aplikimit për Grant (shih Formularin e Aplikimit për Grant në Aneksin C - 

numër 1); 

b) Dëshmia e dokumentuar që vërteton Pranueshmërinë e përfituesit(ve) (shih nënseksionin 

1.1 të këtij Udhëzuesi); 

c) Dëshmia e dokumentuar që vërteton kërkesat Teknike (shih nënseksionin 2.1 të këtij 

Udhëzuesi); 

d) Dëshmia e dokumentuar që vërteton gjendjen ekonmike dhe financiare  (shih nënseksionin 

2.2); 

e) Dokumentet e tjera të kërkuara për të qenë në përputhje me Thirrjen për Aplikime 

(përfshijnë, por nuk janë të kufizuara vetëm në, dokumentet e listuara në nën-seksionet  

1.2; 1.3 dhe 1.6 Pyetësori për Vlerësimin e Rrezikut Mjedisor dhe/ose Vlerësimi Mjedisor 

të këtij Udhëzuesi). 

Lista e plotë tipike e dokumenteve/formularëve që duhet të dorëzohen nga aplikuesi si pjesë e 

Aplikacionit për Grant është paraqitur në Listën kontrolluese që gjendet si shtojcë në këtë 

dokument. 

 

Shuma e kërkuar për grant (në Formularin e Aplikimit për Grant – Aneks C) duhet të shkruhet pa 

përfshirë TVSH-në. 

 

Aplikuesit duhet të dorëzojnë Paramasën dhe Parallogarinë me koston e vlerësuar për 

implementimin e projektit, duke përfshirë në mes tjerash edhe punët e planifikimit, punët për 

shtrirjen e rrjetit përfshirë punët civile, infrastrukturën pasive, pajisjet aktive,  materialet që do të 

përdoren, gjatësinë e kabllos së instaluar, sasitë për lloje të ndryshme të pajisjeve hardverike, dhe 

nëse e aplikueshme shtyllat e reja me koston relevante. Fatura e sasive duhet të jetë kumulative 

për tërë projektin, me shpjegimin e raportit të përgjithshëm Publik (Grant) / Privat, duke marrë 

parasysh listën e shpenzimeve të pranueshme. Të gjitha çmimet e specifikuara në dokumente 

duhet të jenë në EURO (€) dhe do të përfshijnë të gjitha taksat e aplikueshme 

 

Çmimet/kostoja që vendosen në Aplikacionin për Grant duhet të prezentohet në formatin XX,XX 

(maksimumi dy (2) numra dhjetorë pas pikës dhjetore). Çdo numër i listuar pas numrit të dytë 

nuk do të konsiderohet për qëllime të vlerësimit.  
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Çmimet e propozuara/kostot në Aplikacionin për Grant janë finale, fikse, dhe nuk janë subjekt i 

rishikimit/rregullimit në çfarëdo faze, përveç para mbylljes së Thirrjes për Aplikime sipas 

procedurës së përcaktuar në seksionin 2.5 të këtij Udhëzuesi. 

Nënkontraktorët që do të jenë pjesë e Nënprojekteve do të deklarohen si pjesë e Aplikacionit për 

Grant. Nënkontraktorët që janë pjesë e Aplikacionit për Grant duhet të jenë të pranueshëm për të 

marrë pjesë në aktivitetet e financuara nga Skema e Grantit. Dëshmia mbi pranueshmërinë e tyre 

duhet të ofrohet si pjesë e Aplikacionit për Grant. 

Aplikuesit mund të aplikojnë për të gjitha llotet por mund të jenë fitues të vetëm një lloti të 

thirrjes përkatëse për aplikim. 

Në rastin kur një Aplikues është fitues potencial në më shume se një llot, atëherë aplikuesit do t’i 

jepet lloti që ka diferencën më të madhe të pikëve të vlerësuara me fituesin potencial që është i 

dyti në listë. Në rastin kur një aplikues është fitues potencial në më shume se një llot, dhe në 

njërin prej lloteve është i vetmi aplikues që ka plotësuar kriteret e pranueshmërisë, në mënyrë që 

të krahasojmë pikët e vlerësuara, si referencë duhet të llogaritet diferenca më e madhe e pikëve të 

vlerësuara në krahasim me çmimin e vlerësuar në Thirrjen për Aplikime dhe pikët maksimale 

(30) të llogaritura për kriteret teknike. Aplikuesi mund të aplikojë vetëm me një Aplikacion për 

Grant për nënprojektin/llotin e njejtë. 

Kur një grup / konzorcium ofron Aplikacionin për Grant, grupi/konzorciumi i tillë duhet të sjellë 

edhe këto: 

a. Deklaratë e nënshkruar se të gjithë anëtarët e grupit/konzorciumit janë bashkërisht dhe veq e 

veq përgjegjës për përmbajtjen e aplikacionit të grupit/konzorciumit, dhe në rast të 

shpërblimit me kontratë, për ekzekutimin e kontratës; 

b. Deklaratë e nënshkruar nga secili anëtarë që konfirmon pjesëmarrjen e tyre në 

grup/konzorcium, dhe se ata nuk janë duke marrë pjesë në aplikimin për Grant nëpërmes 

ndonjë grupi/konzorciumi tjetër apo veçmas në të njëjtën thirrje për aplikime; 

c. Deklaratë e nënshkruar nga të gjithë anëtarët e grupit/konzorciumit që autorizon partnerin 

udhëheqës i cili do të veprojë në emër të grupit/konzorciumit;  

d. Secili anëtarë i grupit/konzorciumit duhet të jetë individualisht i pranueshëm dhe duhet 

sjellur dëshmi për përshtatshmërinë siç kërkohet në Thirrjen për Aplikime. Për kriteret e 

pranueshmërisë (1) dhe (2) të treguar në seksionin 1.1 më lartë (kriteret e pranueshmërisë), 

vetëm një anëtar i grupit/konzorciumit kërkohet të jetë i pranueshëm.  
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2.1 Dokumentacioni teknik 

Aplikacioni për Grant duhet të përmbajë dokumentacionin teknik vijues për të qenë në përputhje 

me kërkesat Teknike të Thirrjes për Aplikim: 

 Plani i ndërtimit të rrjetit duhet të përfshijë: 

(1.1) Listën e aktiviteteve të projektit;  

(1.2) Përshkrimi i projektit, i cili duhet të përmbajë të paktën sa më poshtë: 

(1.2).1 Topologjinë e rrjetit dhe pajisjet që do të përdoren për të ofruar shërbime në 

zonën përkatëse të pambuluara; nëse është e aplikueshme, topologjia e rrjetit 

duhet të përfshijë shtyllat e reja që propozohen të shtohen.5 

(1.2).2 Teknologjia dhe standardet e kabllove që do të përdoren; 

(1.2).3 Metoda e lidhjes për të gjitha vendbanimet - informata të detajuara mbi 

mënyrën se si do të lidhen të gjitha shtëpitë dhe institucionet publike të zonës 

përkatëse (laku i fundit); 

(1.2).4 Vendndodhjet e funksioneve të planifikuara të rrjetit (përfshirë Pikat e 

shpërndarjes, pikat e qasjes, etj.); 

(1.2).5 Rrugët e përdorura, përfshirë instalimin e kabllove (dhe gypave kabllor, nëse 

parashikohet); 

(1.2).6 Vendndodhjen e saktë të Pikës së Prezencës (PoP) më të afërt ose të 

planifikuar që do të përdoret dhe lidhja e saj me dizajnin e propozuar të rrjetit 

për zonën e pambuluar; 

(1.2).7 Në rastin se PoP që do të përdoret i përket një ISP-je tjetër, një marrëveshje 

ndërmjet ISP që dorëzon Aplikacionin për Grantit dhe pronarit të PoP. 

(1.3) Paramasën dhe Parallogarinë me koston e vlerësuar për implementimin e 

projektit, duke përfshirë në mes tjerash edhe punët e planifikimit, punët për 

shtrirjen e rrjetit përfshirë punët civile, infrastrukturën pasive, pajisjet aktive,  

materialet që do të përdoren, gjatësinë e kabllos së instaluar, sasitë për lloje të 

ndryshme të pajisjeve hardverike, dhe nëse e aplikueshme shtyllat e reja me 

koston relevante. Fatura e sasive duhet të jetë kumulative për tërë projektin, me 

shpjegimin e raportit të përgjithshëm Publik (Grant) / Privat, duke marrë 

parasysh listën e shpenzimeve të pranueshme. 

(1.4)  Skicat e detajuara topografike se paku në shkallën P 1: 1000 në formë dixhitale; 

(1.5)  Lista e materialeve dhe elementeve (ilustruar në file në excel ose në formatin 

ekuivalent csv); 

(1.6) Një plan për rikthimin e gjendjes së mëparshme siç ka qenë para ndërtimit; 

                                                 
5 Megjithatë, gjatë inspektimeve në terren, për ISP-të fituese, para nënshkrimit të kontratës, numri i shtyllave të reja 

që duhet shtuar duhet të përditësohet në konsultim me Ministria /KODE-PIU. 
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(2) Plani i projektit (skicat e dizajnit të rrjetit nga PoP deri te lokacionet e përdoruesve fundor) 

duhet të dorëzohen në formë elektronike në formatin GIS, në përputhje me specifikimet e 

Atllasit Elektronik brezgjerë  të Ministrisë.  

(3) Afati kohor dhe plani dinamik i punës, që tregon kohën e fillimit dhe të mbarimit të 

aktiviteteve të nën-projektit, si dhe kohën totale për zbatimin e nën-projektit; 

(4) Deklaratë/Zotim me shkrim për të ofruar shërbime të Internetit brezgjerë  me cilësi të 

përcaktuar pa pagesë për një periudhë prej së paku pesë(5) vjet, pas përfundimit të Nën-

Projektit, për instituciont publike në zonën ose zonat përkatëse të pambuluara; 

(5) Stafi profesional përfshin një arkitekt të Rrjetit me të paktën tre (3) vjet përvojë 

profesionale pas diplomimit. Marrëveshja kontraktuale, CV dhe një kopje e diplomës 

universitare (Inxhinier në Inxhinieri Elektrike dhe Kompjuterike, shkenca kompjuterike ose 

ekuivalente, ose niveli Bachelor sipas profileve profesionale) duhet të dorëzohen si pjesë e 

Aplikacionit për Grant. 

2.2 Dokumentacioni ekonomik dhe financiar 

Aplikacioni për Grant duhet të përmbajë dokumentacionin me sa vijon në përputhje me kërkesat 

Ekonomike dhe Financiare: 

(1) Deklarata financiare e përgatitur dhe e nënshkruar nga një auditor i licencuar për 3 (tre) 

vitet e fundit (2019, 2018 dhe 2017) që llogariten nga data e shpalljes së Thirrjes për 

Aplikim (kopja e noterizuar e licencës së auditorit duhet të bashkëngjitet) apo Deklarata 

Vjetore e lëshuar nga Administrata Tatimore; 

(2) Të ardhurat e përgjithshme nga aktivitetet telekomunikuese ose që lidhen me këto aktivitete 

të përfituesit potencial (ISP) për 3 (tre) vitet e fundit (2019, 2018 dhe 2017) duhet të jenë  

të barabarta ose më shumë se vlera e parashikuar e vlerës së Grantit për nën-projektin (llot) 

për të cilin aplikojnë, të paraqitur në Thirrjen për Aplikime. Të hyrat nga aktivitete tjera do 

të përjashtohen nga ky krahasim. 

(3) Në rast të përzgjedhjes dhe para nënshkrimit të Marrëveshjes për Grant, një Garancion nga 

një bankë standarde ose kompani e sigurimeve e licencuar nga Banka Qendrore në favor të 

Ministrisë në shumën prej 10% të Marrëveshjes për Grant për periudhën e implementimit. 

Ky garancion nuk duhet të ndryshojë gjatë kohëzgjatjes së Marrëveshjes së Grantit dhe 

periudhat e përtëritjes së saj për çfarëdo arsye. 

2.3. Dorëzimi i Aplikacionit për Grant 

Sipas kërkesave të përshkruara në seksionin 1 (Procesi i Aplikimit), seksionet 2.1 dhe 2.2 dhe 

Aneks C, aplikuesi duhet të përgatisë (një) set të dokumenteve origjinale që përmbajnë 

Aplikacionin për Grant dhe ta shënojnë qartë atë "Origjinali". Përveç kësaj, aplikuesi duhet të 

përgatisë dhe dorëzojë 1 (një) kopje të "Origjinalit” të aplikacionit për Grant, i cili duhet të 

shënohet qartë si "Kopje".  
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Aplikacioni për Grant duhet të sjellet gjithashtu në formën elektronike në CD ose “flash” brenda 

zarfit “Origjinali”. 

Aplikacioni për Grant "Origjinal" dhe "Kopja" e Aplikacionit për Grant duhet të mbyllen në zarfe të 

veçanta. Në pjesën e përparme të secilit zarf duhet të shkruhet si në vijim: 

- “Origjinali” ose “Kopja”; 

- Numri i referencës së Thirrjes për Aplikim siç tregohet në Thirrjen për Aplikim të 

shpallur; dhe 

- Emri i plotë dhe adresa e aplikuesit. 

Të dy zarfet e mbyllura më pas vendosen në një zarf; zarfi duhet të mbyllet siç duhet. Në pjesën e 

përparme të zarfit duhet të shkruhet si në vijim: 

- Adresa ku Aplikacionet e Grantit duhet të dorëzohen siç tregohet në njoftimin e Thirrjes 

për Aplikim; 

- Numri  referent i thirrjes për aplikim siç tregohet në njoftimin e Thirrjes për Aplikim; dhe 

- Duke paralajmëruar se zarfi nuk duhet të hapet para datës dhe orës së hapjes së 

Aplikacioneve të Grantit siç tregohet në Thirrjen e Aplikimit të shpallur. 

Aplikacionet do të pranohen nga KODE-PIU në adresën e shënuar dhe jo më vonë se data dhe ora e 

shënuar në Thirrjen për Aplikim. 

 

2.4. Tërheqja, zëvendësimi dhe modifikimi i Aplikacionit të dorëzuar për Grant   

Përveç nëse tregohet ndryshe në Thirrjen për Aplikime, një aplikues duhet të jetë në gjendje të 

tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë aplikacionin e dorëzuar për Grant duke dërguar një 

njoftim/kërkesë  me shkrim tek KODE-PIU. Njoftimi / kërkesa e tillë duhet të nënshkruhet nga 

një përfaqësues i autorizuar. Çdo zëvendësim ose modifikim i Aplikacionit për Grant duhet të 

shoqërohet me njoftimin përkatës me shkrim. Njoftimet e tilla duhet të: 

- Dorëzohen me vulën e duhur dhe shënimin e aplikacioneve dhe përveç kësaj, zarfet 

përkatëse duhet të shënohen qartë "Tërheqje", "Zëvendësim" ose "Modifikim"; dhe 

- pranuar nga KODE-PIU para mbylljes së Thirrjes për Aplikime. 

Aplikacionet e Grantit të kërkuara për t'u tërhequr i kthehen aplikuesve të pahapura. 

Aplikacioni për Grant nuk mund të tërhiqet pasi të mbyllet Thirrja për Aplikim dhe para skadimit 

të periudhës së vlefshmërisë. 
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2.5 Hapja e Aplikacioneve për Grant 

KODE-PIU është përgjegjëse për hapjen e Aplikacioneve për Grant. KODE-PIU do të kryejë 

hapjen e Aplikacioneve për Grant publikisht në adresën, datën dhe kohën e treguar në Thirrjen 

për Aplikim. 

Çdo aplikues ka të drejtë të ketë një përfaqësues të autorizuar të pranishëm për të vëzhguar 

hapjen e Aplikacioneve për Grant. Përfaqësuesi duhet të prezantojë autorizimin e plotësuar si 

duhet dhe dokumentin e identifikimit kur të mbërrin. 

 

Nëse janë lejuar tërheqjet, zëvendësimet ose modifikimet, së pari do të hapen dhe lexohen zarfet 

me shënim "Tërheqje" dhe zarfi me aplikacionin përkatës të Grantit nuk do t'i kthehet aplikuesit 

përkatës i pahapur. Nëse zarfi i tërheqjes nuk përmban një kopje të "autorizimit" që konfirmon 

nënshkrimin si një person i autorizuar për të nënshkruar në emër të aplikuesit, aplikimi përkatës 

do të hapet. Pastaj, zarfet e shënuar "Zëvendësim" hapen e lexohen, dhe shkëmbehen me 

aplikimin korrespondues që zëvendësohet dhe aplikimi i zëvendësuar nuk hapet por i kthehet 

aplikuesit. Zarfet e shënuara "Modifikim" hapen dhe lexohen me aplikuesin përkatës. 

Asnjë tërheqje, zëvendësim ose modifikimi i aplikacionit nuk lejohet përveç nëse njoftimi 

përkatës për tërheqje, zëvendësim ose modifikim përmban një autorizim të vlefshëm për të 

kërkuar tërheqjen, zëvendësimin ose modifikimin dhe lexohet në hapjen e aplikacioneve. 

Vetëm zarfat që hapen dhe lexohen në hapjen e aplikacioneve do të merren parasysh më tutje. 

 

Të gjitha zarfat e tjerë do të hapen një nga një, duke u lexuar: emrin dhe adresën e aplikuesit, 

vlerën totale të aplikimit të specifikuar në formularin e dorëzimit së aplikacionit dhe sa herë që 

është e mundur, çmimet për njësi. Kur për arsye të jo atypëratyshme çmimet për njësi nuk mund 

të lexon, çmimet e tilla në çdo rast duhet të bëhen të dukshme gjatë hapjes publike për të gjithë 

përfaqësuesit e aplikuesve, si për shembull duke bërë postimin e tyre ose duke përdorur ndonjë 

tjetër metodë adekuate e cila garanton transparencë. Në çdo rast, secila faqe e çdo propozimi 

financiar do të nënshkruhet gjatë hapjes publike nga një përfaqësues i aplikuesit tjetër. 

E gjithë kjo do të regjistrohet në procesverbalin e takimit të hapjes së aplikacioneve, e cila do të 

nënshkruhet nga Specialisti i Prokurimit i KODE-PIU dhe nga të gjithë pjesëmarrësit në procesin 

e hapjes së aplikimeve. Kopje të procesverbaleve të tillë menjëherë do t'u shpërndahen të gjithë 

aplikuesve. 

 

Aplikacionet për grant të pranuara pas afatit të përcaktuar nga Thirrja për Aplikime do të kthehen 

të pahapura në adresën e treguar të aplikuesit. 
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3. Fazat dhe përgjegjësitë gjatë procesit të vlerësimit  

KODE-PIU është përgjegjëse për kryerjen e fazave përgatitore të procesit të vlerësimit - 

Kontrolli i Pranueshmërisë së Aplikacionit.  

Bazuar në rezultatet finale të vlerësimit, KODE-PIU është përgjegjëse për përgatitjen dhe 

publikimin e listës sipas pikëve të Aplikacioneve për Grant. Komisioni vlerësues është 

përgjegjës për kryerjen e Vlerësimit të Aplikacioneve për Grant. 

KODE-PIU do të jetë në dispozicion për të ndihmuar Komisionin Vlerësues në rast se gjatë 

procesit të vlerësimit do të kërkohet shpjegime dhe sqarime nga aplikesuit lidhur me 

aplikackionet e tyre të dorëzuara për Grant. KODE-PIU mund të kërkojë nga aplikuesit që të 

plotësojnë ose sqarojnë çertifikatat dhe / ose dokumentet e dorëzuara si pjesë e Aplikacionit për 

Grant. 

Procesi i Vlerësimit të Grantit përbëhet nga fazat e mëposhtme të paraqitura në Figurën 2. 

Nënseksionet në vijim do të elaborojnë secilën prej fazave. 
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Figura 2: Procesit i vlerësimit të Grantit 
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3.1 Kontrolli dhe vlerësimi i përshtatshmërisë së Aplikacionit për Grant  

Qëllimi i kësaj faze është të përcaktojë nëse aplikuesi përmbush kërkesat formale të përcaktuara 

në Manualin e Operimit të Granteve dhe Thirrjes për Aplikime.  

Aplikacioni për Grant duhet të vlerësohet si i papërshtatshëm dhe nuk duhet të merret parasysh në 

procesin e vlerësimit të mëtejshëm në rastet e mëposhtme: 

- Aplikacioni për Grant është dorëzuar pas afatit të fundit për dorëzimin e Aplikacioneve 

për Grant të përcaktuara me Thirrjen përkatëse për Aplikim;  

- Aplikacioni për Grant nuk përmban dokumentet ashtu siç kërkohet në seksionin 1.1 të 

këtij Udhëzuesi. Pajtueshmëria me kriteret e përshtatshmërisë vlerësohet bazuar në 

shqyrtimin e dokumenteve të dorëzuara. 

Aplikacionet për Grant të pranuara pas afatit të përcaktuar nga Thirrja për Aplikime do të kthehen të 

pahapura në adresën e treguar të aplikuesit. 

Të gjitha Aplikacionet për Grant janë subjekt i vlerësimit. 

Aplikacionet për Grant me të dhëna / informacione të pasakta ose të rreme do të deklarohen si të 

papranueshme dhe nuk do të merren parasysh për vlerësim të mëtejshëm. 

E rëndësishme është që të gjitha Aplikacionet për Grant të jenë në përputhje me kërkesat e 

Shqyrtimit Mjedisor të paraqitura në ESMF. 

Të mëposhtmet do të verifikohen si pjesë e procesit të vlerësimit të Aplikacioneve për Grant:  

 

1. Aplikacioni për Grant, i dorëzuar me kohë siç është kërkuar nga Thirrja për Aplikime; 

2. Kërkesat për përgatitjen e Aplikacionit për Grant janë respektuar siç janë cekur në 

Manualin për Operimin e Granteve dhe Thirrjen për Aplikim; duhet të shpjegohen 

devijimet nga kërkesa e përcaktuara; Pajtueshmëria vlerësohet bazuar në shqyrtimin e 

dokumenteve të dorëzuara.  

3. Aplikacioni për Grant për nën-projektin është teknikisht adekuat për zonën përkatëse të 

pambuluar; 

4. Kapaciteti teknik dhe njerëzor është i mjaftueshëm për të menaxhuar në mënyrë adekuate 

infrastrukturën e subvencionuar dhe për të ofruar shërbime, p.sh. nëse aplikuesi ka staf të 

mjaftueshëm dhe adekuat (punonjës) për të drejtuar biznesin; 

5. Blerjet / shtrirjet / punimet civile të planifikuara janë në përputhje me nevojat e 

Nënprojektit (p.sh. jo më shumë se sa që ka nevojë për pajisje, materiale etj.) dhe të jenë 

në pajtim me rregullat relevante dhe dokumentacionin;  
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6. Blerjet e planifikuara / ndërtimi / punimet civile janë në përputhje me standardet e fundit 

teknologjike;  

7. Aktivitetet e propozuara të nën-projekteve janë në përputhje me ESMF; 

8. Kostot e vlerësuara për blerjet / ndërtimet / punimet ndërtimore duhet të jenë të 

arsyeshme; aplikuesi duhet të sigurojë që kostot e parashikuara për investimet në kuadër 

të nënprojekteve janë në përputhje me çmimet e tregut. Në raste të jashtëzakonshme kur 

aplikuesi ka planifikuar shpenzime dukshëm më të larta për blerje / ndërtim / punime 

civile, duhet të ofrojë 3 oferta të tregut që arsyetojnë kosto dukshëm më të larta. Këto 

propozime do të përfshihen si pjesë e Aplikacionit për Grant. Në rastet e mospërputhjes 

së qartë me ofertat e tregut, do të deklarohen si të papranueshme dhe nuk do të merren 

parasysh për vlerësim të mëtejshëm; 

9. Orari për blerje / ndërtim / punime civile është realist dhe jep mundësinë që investimi të 

përfundojë brenda periudhës së kërkuar nga Thirrja për Aplikime; 

10. Në lidhje me të gjitha investimet e pranueshme dhe ato të papranueshme, kushtet për 

nivelin e ndihmës publike dhe nivelin e asistencës private janë paraqitur me saktësi; 

3.2 Vlerësimi i Aplikacioneve për Grante  

Të gjitha Aplikacionet për Grant që kanë kaluar vlerësimin dhe kontrollin e përshtatshmërisë do 

të konsiderohen për vlerësimin e mëtutjeshëm siç janë përshkruar më poshtë. 

 

Qëllimi i vlerësimit është që të përzgjidhet Aplikacioni për Grant që ka përparësi për nga ana 

ekonomike dhe teknike, përfshirë aspektin e buxhetit, për të ndërtuar, menaxhuar dhe 

komercialisht shfrytëzuar rrjetet brezgjerë në zonat e pambluara dhe njëkohësisht duke kërkuar 

shumën më të vogël për grant. 

 

Vlerësimi i aplikimeve do të bëhet bazuar në peshën dhe metodat e vlerësimit që do të përdoren 

nga Komisioni Vlerësues. Kriteret për vlerësimin e Aplikacioneve për Grante janë dhënë në 

tabelën më poshtë. 

 

1. Kriteri ekonomik: Çmimi i Aplikacionit për Grant (shuma e kërkuar e Grantit) do të vlerësohet 

me 70 (shtatëdhjetë) përqind të totalit të pikëve. Pikët do të llogariten duke aplikuar metodën e 

vlerësimit të përcaktuar nga formula e paraqitur në tabelën më poshtë. Duke i dhënë numër më të 

madh të pikave, formula rendit më lartë aplikacionet për Grante që kërkojnë shumën më të ulët 

për Grant. 

Shuma maksimale e Grantit e kërkuar nga aplikesi nuk duhet të kalojë 80 (tetëdhjetë) përqind të 

kostos totale (kostoja totale e investimeve të pranueshme) të shtrirjes së infrastrukturës brezgjerë 

në zonën përkatëse të pambuluar. 
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2. Kriteri teknik: Kriteret teknike do të vlerësohen me 30 (tridhjetë) përqind të totalit të pikëve, 

duke marrë parasysh dokumentacionin relevant teknik varësisht nga lloji i shtrirjes (për më 

shumë luteni që të konsultoni seksionin 2.1 të këtij dokumenti).  

Kriteret teknike do të vlerësohen si vijon: 

 

2.1. Plani i ndërtimit të rrjetit - 15 pikë; 

2.2. Plani i nën-projektit (skica e dizajnit të rrjetit nga Pika e Prezencës - PoP deri te përdoruesit 

fundor) i dorëzuar në mënyrë elektronike në format të GIS-it (Sistemit Informativ Gjeografik) në 

përputhje me Atllasin Elektronik për Rrjetet Brezgjera të Ministrisë dhe Rregulloren6 e Ministrisë - 

10 pikë; 

2.3. Plani dinamik i punës, duke treguar fillimin dhe përfundimin e aktiviteteve të nën-projektit, si 

dhe kohën e përgjithshme të implementimit të projektit - 5 pikë; 

 

Kriteret Përshkrimi Pesha
7
 Metoda e vlerësimit 

1 Kriteri ekonomik  

Pikët <100 x%> për vlerën më të ulët të 

aplikacionit që kërkojnë për Grant, të llogaritur si 

gjysma ose më pak nga kostoja totale e 

investimeve të pranueshme.  

Poentimet e aplikimit llogariten proporcionalisht. 

70% 
 

2 Kriteri teknik 
Kriteret teknike do të vlerësohen me 30 

(tridhjetë) përqind të totalit të pikëve 
30%  

 

  100% PT = Pp + Qi 

Shënim: 

Pp= Pikët për totalin e vlerës së aplikacionit për mbështetje publike (pjesë e kostos totale të investimeve të 

pranueshme) 

Pt = shuma e përgjithshme e kërkuar për grant 

Ps= shuma e grantit më të ulët 

Qi= Pikët në total për kriterin teknik (max 30)  

PT=pikët në total për aplikacionin 

 

Tabela. Kriteret e vlerësimit, pesha dhe metodat e vlerësimit që do të përdoren për vlerësimin e Aplikacioneve për Grante 

                                                 
6 Rregullorja për mbledhjen e të dhënave për infrastrukturën elektronike komunikuese  https://gzk.rks-

gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18318   dhe linku për qasje në Atllasin Broadband: http://broadband.rks-gov.net/ 
7 Pesha e dhënë secilit kriter (në % - totali i të gjitha peshave do të jetë i barabartë me 100) 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18318
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18318
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Gjatë vlerësimit të Aplikacioneve për Grant, komisioni vlerësues ndër të tjera mund të kryejë 

edhe të mëposhtmet, sipas nevojës: 

- Korrigjoj një gabim në Aplikacionin për Grant që është i natyrës thjesht aritmetike nëse një 

gabim i tillë është zbuluar gjatë vlerësimit të aplikacionit për Grant. Korrigjimi nuk mund të 

jetë më i lartë se dy (2) përqind i shumës totale të Grantit të kërkuar përmes Aplikacionit për 

Grant. Në një rast të tillë, çmimi për njësi i ofertuar nga aplikuesi në propozimin e tij 

financiar gjithmonë do të konsiderohet si çmim mbizotërues mbi çdo çmim tjetër 

kontradiktor. Kur nuk kërkohen çmimet për njësi, elementet e çmimit të vetëm nga çmimi 

total i ofruar nga operatori në propozimin e tij financiar do të konsiderohen si çmim 

mbizotërues mbi çmimin total. KODE-PIU do t'u sigurojë të gjithë aplikuesve një njoftim 

me shkrim për ndonjë korrigjim të tillë; 

- Kërkoj sqarime lidhur me Aplikacionin për Grant të dorëzuar. Kërkesa për sqarim dhe 

përgjigja duhet të bëhet me shkrim. Çdo sqarim i pakërkuar i paraqitur nga një aplikues nuk 

do të merret parasysh. 

- Në rast se korrigjimi është më shumë se për dy (2) përqind, Aplikacioni nuk do të merret në 

konsiderim për vlerësim të mëtejshëm. 

3.3 Raporti i vlerësimit, Letrat Njoftuese dhe Dhënia e Grantit 

Pasi që Vlerësimi i Aplikacioneve për Grante të përfundohet nga Komisioni Vlerësues dhe 

përgatitet raporti paraprak i vlerësimit: 

 KODE-PIU do të përgatisë dhe dërgojë Raportin e Vlerësimit tek Banka Botërore për 

"mos kundërshtim"; Në Raportin e Vlerësimit, bazuar në pajtueshmërinë me kërkesat 

formale, Aplikacionet e dorëzuara për Grante do të grupohen në: 1) aplikacionet për 

Grante të papërshtatshëm (Aplikacionet për Grante që nuk kanë kaluar kontrollin e 

përshtatshmërisë, dmth. nuk janë në përputhje me kërkesat formale) dhe 2) Aplikacionet 

për Grante të vlerësuara. Raporti duhet të nënshkruhet nga Komisioni Vlerësues.  

 Pas pranimit të "mos kundërshtimit" nga Banka, brenda 3 ditëve të punës, KODE-PIU do 

të përgatisë dhe dërgojë Letrën Njoftuese tek të gjithë aplikuesit; 

 Afati kohor për dorëzimin e ankesës është 5 ditë pune duke llogaritur nga data e letrës 

njoftuese dërguar përfituesve potencialë; 

 Brenda 10 ditë pune, Komisioni Vlerësues duhet të shqyrtojë të gjitha ankesat dhe të 

përgatisë Raportin mbi Ankesat së bashku me raportin përfundimtar të Vlerësimit dhe të 

njoftojë Bankën; 

 KODE-PIU do të dërgojë raundin e dytë të Letrave Njoftuese me rezultatet përfundimtare 

tek pranuesit përkatës. Nëse është e aplikueshme, Letra Njoftuese do të përfshijë 

rezultatet e shqyrtimit të ankesës. 
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 Pas përfundimit të hapave të mësipërm, KODE-PIU do të ftojë përfituesin e përzgjedhur 

për nënshkrimin e Marrëveshjes së Grantit. 

 

4. Marrëveshja për Grant 

Marrëveshja për Grant do të nënshkruhet nga Drejtori i Projektit i KODE ose Koordinatori i 

Projektit, dhe personi i autorizuar i përfituesit të përzgjedhur brenda 10 ditëve të punës pas 

publikimit të Raportit Përfundimtar. Nëse Marrëveshja për Grant nuk nënshkruhet nga përfituesi 

brenda 10 ditë pune, përfituesi i dytë potencial nga lista e Raportit Përfundimtar do të ftohet për 

të nënshkruar Marrëveshjen e Grantit. Në këtë rast, Sigurimi i Ofertës i përfituesit të parë të 

mundshëm do të arkëtohet nga KODE / PIU, siç tregohet në Formularin e Garancisë / Sigurimit 

të Aplikimit për Grant. 

Të gjithë përfituesit do të nënshkruajnë një Marrëveshje standarde të Grantit. Shablloni i 

Marrëveshjes së Grantit është përfshirë në Aneksin B. Aplikacioni për Grant, së bashku me të 

gjitha dokumentet e dorëzuara si pjesë e procesit të vlerësimit, do të bëhen pjesë përbërëse e 

Marrëveshjes për Grant. Marrëveshja e Grantit mbetet në fuqi që nga momenti i nënshkrimit deri 

në fund të periudhës së monitorimit. Kohëzgjatja e periudhës së monitorimit është 7 vjet duke  

llogaritur nga përfundimi i implementimit të Nënprojektit. Periudha e përfundimit për 

implementimin e nënprojekteve nuk mund të tejkalojë 5 muaj për secilën zonë. 

Pasi që qasja e pritshme e përzgjedhjes për ekzekutimin e skemës së përputhjes së granteve është 

Praktika Tregtare (CP), sipas paragrafit 6.46 në Rregulloret e Prokurimit për Huamarrësit e IPF: 

Mallrat, Punët, Shërbimet jo konsulente dhe shërbimet e konsulencës të datës 1 korrik 2016, 

dokumentacioni i skemës së grantit do të jetë në përputhje me Rregullat e Prokurimit për 

Huamarrësit e IPF dhe Kornizën e Politikave të reja të Prokurimit të Bankës Botërore. 

4.1 Implementimi i Nën-projektit  

Nga ISP përfituese kërkohet që të zbatojë projektin me kujdes e në mënyrë efikase, në përputhje 

me termet e Marrëveshjes për Grant, dhe bazuar në praktika e standarde të larta teknike, 

ekonomike, financiare, menaxheriale, mjedisore dhe sociale. Gjithashtu,  nga ISP pëfituese 

kërkohet të mirëmbajë politika dhe procedura adekuate për të mundësuar KODE PIU që të 

monitorojë dhe vlerësojë progresin e projektit dhe arritjen e objektivave të tij. 

ISP përfituese duhet të mbajë llogarinë (accounting) për të mundësuar verifikimin e shpenzimeve 

të pranueshme. ISP përfituese duhet të mbajë një Ditar të punës gjatë tërë kohëzgjatjes së 

implementimit të projektit, në mënyrë që ta bëjë më të lehtë dhe eficiente verifikimin teknik dhe 

financiar të projektit. 

ISP përfituese duhet t’i mundësojë KODE PIU të shqyrtojë/monitorojë implementimin e 

projektit, operimin dhe çfarëdo dokumentesh ose shënimesh zyrtare relevante, duke përgatitur 
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dhe furnizuar me informata të tilla KODE PIU-në e cila me arsye i kerkon ato, e që kanë të bëjnë 

me implementimin e projektit. 

Nga ISP përfituese kërkohet që të zbatojë projektin në përputhje me Marrëveshjen për Grant. 

Çfarëdo devijimi i rëndësishëm nga Marrëveshja për Grant (p.sh. nën-projekti nuk është me kohë 

– nuk do të kryhet brenda kornizës kohore të definuar në Marrëveshjen për Grant, hapat e 

propozuar nuk janë arritur) kërkon pëlqimin paraprak me shkrim nga KODE PIU. 

Zbatimi i nën-projektit përbëhet nga fazat e përshkruara në Figurën 3. 
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Figura 3: Zbatimi i nën-projektit 
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4.2 Pagesat për Grante 

Disbursimi i shumës së Grantit për përfituesin e zgjedhur lidhet me përfundimin e Nënprojektit. 

Përfituesi i përzgjedhur duhet të realizojë investimet me fondet e veta. 

100% e shumës së rimbursueshme do të paguhet me një këst pas përfundimit të investimit, 

dorëzimit të faturave, në verifikimin në terren dhe vërtetimin e të gjitha punëve. Autoriteti 

kontraktues (Ministria) rezervon të drejtën për të kryer kontrolle shtesë në terren, gjatë zbatimit të 

investimit për të gjithë periudhën e kohëzgjatjes së kontratës, për ata që kërkojnë modifikim në 

planin origjinal dhe/ose përfshijnë punë të fshehura dhe të pamatshme (mund të përcaktojnë 

gjithashtu edhe pragjet). 

Menaxheri i Kontratës është përgjegjës për miratimin e çdo modifikimi / ndryshimi ose çdo 

aneks kontrate pas paraqitjes në KODE-PIU me arsyetimet përkatëse. Miratimi për çdo 

modifikim / ndryshim  duhet të kërkohet para se kërkesa për pagesë të dorëzohet për procesim 

.Përndryshe, kërkesa për pagesë do të refuzohet. 

Kërkesa për pagesë (që do të publikohet në uebsajtin e Projektit KODE) duhet të dorëzohet nga 

përfituesi tek Ministria në përputhje me Marrëveshjen e Grantit. Së bashku me kërkesën për 

pagesë, përfituesi është i detyruar të deklarojë çdo ndryshim (të rënë dakord paraprakisht) nga 

Marrëveshja e Grantit për kompletimin e Nënprojektit (p.sh. punët e planifikuara, afati kohor, 

etj.). 

Spacialisti Financiar mban një regjistër ku regjistron të gjithë Dokumentacionin për Pagesë pas 

pranimit, vendos datën e pranimit dhe dokumenton kontrollet administrative të bëra, hapat e 

ndërmarrë dhe statusin e procesimit të pagesës.   

Kërkesa për pagesë duhet të përfshijë një pasqyrë të shpenzimeve, si dhe dëshmitë e pagesave të 

bëra për të gjitha shpenzimet e pranueshme të investimeve të nënprojektit. Si dëshmi për 

shpenzimet që kanë ndodhur do të bashkangjiten faturat, kontratat, kuponët fiskalë ose dëshmitë 

e transferit bankar për pagesë nën 500 €, ndërsa për pagesat me vlerë më të madhe se 500 € 

fatura dhe dëshmia e transferimit bankar. Dëshmia për kryerjen e procedurave të prokurimit 

gjithashtu duhet të përfshihet nëse një gjë e tillë është përcaktuar me Marrëveshjen e Grantit. 

Kërkesa për pagesa shqyrtohet nga Specialisti Financiar duke marrë parasysh raportet 

përfundimtare (nga menaxheri i kontratës dhe komisioni për pranim teknik) dhe inputet e tjera të 

ofruara gjatë procesit të verifikimit, dhe informacioneve shtesë që sipas nevojës mund të 

kërkohen nga përfituesi. 

Kërkesat e dorëzuara për pagesa janë poashtu subjekt i pranimit teknik të dokumentuar me 

raportin respektiv të komisionit, pasuar nga verifikimi dhe inspektimet në terren. Duhet 

konsideruar gjithashtu verifikime tjera, inspektime në terren dhe raporte nga ana e KODE-PIU. 

Gjatë procesit të verifikimit, KODE-PIU mund të kërkojë sqarime nga përfituesi dhe informatat 

shtesë sipas nevojës.  
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Specialisti Financiar kontrollon kompletimin dhe përputhshmërinë e dokumenteve të dërguara. 

Nëse gjatë kontrollit administrativ konfirmohet që “Dokumentacioni për pagesë” nuk është i 

plotë – mungojnë disa dokumente apo nevojiten qartësime/shpjegime shtesë, atëherë 

dokumentacioni për pagesë do të konsiderohet si jo i plotë. 

Në rast mospërputhjeje dhe informacioni të munguar, Specialisti Financiar do t'i dërgojë 

Përfituesit/ISP-së një "Njoftim për sqarimin e dokumenteve", përmes postës elektronike dhe 

duke vënë në kopje (CC) menaxherin e kontratës dhe koordinatorin e projektit, në mënyrë që ta 

informojë atë rreth dokumenteve që ai / ajo duhet të dërgojë.  

Përfituesi obligohet t’i dërgojë dokumentet brenda 7 ditëve kalendarike nga pranimi i njoftimit. 

Nëse ISP përfituese nuk dërgon dokumentet e kërkuara brenda afatit të kërkuar, atëherë kërkesa 

për pagesë do të refuzohet. Faturat, të cilat konsiderohen të papranueshme sipas kritereve për 

pranim, nuk do të financohen. 

Nëse ISP përfitues i dërgon dokumentet, por prapë ka paqartësi dhe/ose mungojnë dokumente, 

kërkesa për pagesë konsiderohet e papranueshme. Kërkesa për pagesë do të refuzohet.  

Në rast se ISP përfitues dërgon dokumentet e kërkuara dhe konfirmohet që kërkesa për pagesë 

është e plotë dhe dokumentet janë të pranueshme, Specialisti Financiar do të përgatisë një 

memo duke konfirmuar kompletimin dhe përputhshmërinë e kërkesës për pagesë dhe do ta 

nënshkruajë atë. Memo do të jetë pjesë e dosjes për autorizimin e pagesës.  

4.3 Shqyrtimi dhe miratimi i pasqyrës së shpenzimeve 

Shqyrtimi dhe miratimi i pasqyrës së shpenzimeve dhe dokumentacionit mbështetës bëhet në 

përputhje me dispozitat e Marrëveshjes së Grantit. Specialisti i menaxhimit financiar do të 

rishikojë përpuethshmërinë e pasqyrës së shpenzimeve të paraqitura dhe përputhshmërinë me 

provat mbështetëse të paraqitura. 

Në rast të ndryshimeve të objektivave nga propozimi fillestar i Aplikimit për Grant, nëse ka, 

aprovimi i KODE-PIU duhet të jetë kërkuar dhe përfunduar para se të paraqitet kërkesa për 

pagesë. Përndryshe, kërkesa për pagesë nuk do të pranohet. 

Verifikimet dhe kontrollimet e mëposhtme do të realizohen për të validuar dëshmitë e dërguara 

me kërkesën për pagesë. Verifikimet bëhen nga specialisti për menaxhim financiar.  

Specialisti për menaxhim financiar do të shqyrtojë përputhshmërinë e raportit financiar të 

dorëzuar dhe konsistencën me dëshmitë mbështetëse të dorëzuara. Shpenzimet aktuale do të 

krahasohen me buxhetin e miratuar të projektit.  

Specialisti për menaxhim financiar llogaritë vlerën totale të mbështetjes bazuar në koston e 

pranueshme, e cila pastaj krahasohet me shumën e grantit të përfshirë në Marrëveshjen për 

Grant.  
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Para autorizimit të pagesës, verifikimet dhe kontrollet e mëposhtme kryhen nga specialisti financiar:     

- Verifikimi i faturave (emri i saktë, adresa, informacioni i identifikimit dhe llogaria bankare e 

përfituesit, regjistrimi i TVSH-së), 

- Krahasoni shumën e faturës me kupon fiskal ose shumën e transferit bankar, 

- Kontrolloni nëse informacioni i paguesit në faturë është i njëjtë me kontratën dhe dokumentet e 

pagesës, 

- Kontrolloni saktësinë matematikore të raporteve dhe faturave, 

- Kontrolloni nëse produktet dhe rezultatet janë aprovuar siç duhet nga Komisioni për Pranim 

Teknik, 

- Verifikimi i punonjësve të përfshirë në aktivitete përmes deklaratave të bëra pranë autoriteteve 

tatimore të Kosovës. Vetëm kostot e identifikueshme dhe të verifikueshme do të miratohen, 

- Krahasimi i shpenzimeve të siguruara me kostot totale të pranueshme të investimeve të 

aprovuara nga Ministria, 

- Plotësia, konformiteti dhe konsistenca e pasqyrës së shpenzimeve me buxhetin fillestar dhe 

provat e paraqitura, dhe 

- Aktivitetet shtesë të nevojshme për të siguruar që investimi ka përfunduar në përputhje me 

Marrëveshjen e Grantit për aplikacionin dhe faturat e dorëzuara. 

4.4 Suspendimi dhe terminimi i pagesave për Grant  

Përpjekjet për të mashtruar (p.sh. falsifikimi i faturave, keqpërdorimi i procedurave të 

prokurimit, blerja e makinerive ose pajisjeve të përdorura etj.) duhet të sanksionohet me 

suspendim të përkohshëm të pagesës së Grantit në shumën që është subjekt i mashtrimit. Në 

rast se nuk zgjidhet, sanksionet e mëtejshme mund të përfshijnë pezullimin e përhershëm të 

pagesave të mbetura të Grantit. 

Mospërputhja me ESMF, planin e lehtësimit dhe monitorimit (një pjesë e ESMP, ose lista e 

kontrollit të ESMP) ose me legjislacionin kombëtar, do të pushojë (përkohësisht) lirimin e 

fondeve (pagesave) deri në zgjidhjen e mospërputhjes.   

Mospërputhja me dispozitat e Marrëveshjes së Grantit mund të rezultojë në suspendimin e 

fondeve (pagesave) në rastet e vendosura nga Marrëveshja e Grantit. 

Në rastin e suspendimit të pagesës së Grantit, KODE-PIU do të dërgojë një njoftim me shkrim 

të përfituesi së bashku me informatën për ekzistimin e thyerjes, dhe me kërkesën drejtuar 

përfituesit që ta korrigjojë këtë thyerje brenda tridhjetë (30) ditësh kalendarike nga dita e 
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njoftimit. Nëse përfituesi nuk e zgjidh/korrigjon thyerjen e shkaktuar, KODE-PIU/Ministria ka 

të drejtë të terminojë (mbyllë) Marrëveshjen për Grant. Dështimi në përmbushjen e objektivave 

të projektit (kërkesat teknike dhe ekonomike) gjithashtu do të dergojë në terminimin e pagesës 

për Grant. 

Para lëshimit të njoftimit për terminim për përfituesin, vendimi për terminimin e Marrëveshjes 

për Grant do të rishikohet dhe aprovohet nga ana e Komisionit për Pranimin Teknik të 

Ministrisë brenda tridhjetë ditësh (30) kalendarike. 
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5. Monitorimi  

Dorëzimi i Raportit Përfundimtar 

Pas përfundimit të plotë të nën-projektit, një raport përfundimtar për nënprojektin duhet t'i 

paraqitet Menaxherit të Kontratës nga Përfituesi, jo më vonë se dita e fundit kalendarike e 

përfundimit të nën-projektit të përcaktuar në Marrëveshjen e Grantit. Raporti përfundimtar do të 

përfshijë origjinalin e paramasës dhe parallogarisë dhe sasitë / tarifat aktuale. Raporti 

përfundimtar do të dorëzohet në pdf. Fatura e sasive do të dorëzohet gjithashtu edh në format të 

Excel-it.  

Verifikimi i raportit përfundimtar 

Pas marrjes së raporteve përfundimtare nga përfituesi, Menaxheri i Kontratës bën kontrollet e 

mëposhtme (por jo kufizuar në): 

- verifikon raportin e përfituesit duke krahasuar investimet aktuale me Paramasën dhe 

Parallogarinë; 

- verifikon matjet e kabllove të instaluara duke përdorur aplikacionin e GIS, me mbështetjen e 

specialistit të GIS. 

Të gjitha Marrëveshjet për Grant do të monitorohen nga KODE-PIU gjatë zbatimit të 

Nënprojekteve dhe për 7 (shtatë) vjet pas zbatimit. 

Monitorimi do të bëhet bazuar në obligimet dhe zotimet e marra sipas Marrëveshjes për Grant. 

Pajtueshmëria me obligimet dhe zotimet i nënshtrohen verifikimit (nëse kërkohet, në terren): 

gjatë ekzekutimit të punimeve, para pagesës së mjeteve financiare - pas përfundimit të 

Nënprojektit; dhe gjatë periudhës së monitorimit ex-post.  

Përderisa masat ekzistuese të zbatueshme do të krijohen nga Marrëveshja e Grantit, 

mosrespektimi i obligimeve dhe / ose zotimeve të parashikuara në Marrëveshjen e Grantit mund 

të rezultojë në shkëputjen e Marrëveshjes. Në rast të mospërmbushjes së Marrëveshjes së 

Grantit, pagesat e bëra përfituesit duhet të kthehen. Çdo përpjekje për mashtrim duhet të 

raportohet dhe do të trajtohet si keqpërdorim i fondeve publike. 

Gjatë procesit të monitorimit, KODE-PIU do të kontrollojë në mënyrë specifike nëse ofrimi i 

shërbimeve të ofruara gjatë infrastrukturës së subvencionuar brezgjerë dhe kushtet e ofrimit të 

shërbimeve në fjalë janë në përputhje me kërkesat e parashikuara në Marrëveshja e Grantit. 

Çështjet mjedisore do të përfshihen në dokumentin e Vlerësimit Mjedisor, dhe KODE-PIU do të 

mbikëqyrë rregullisht përputhshmërinë mjedisore të aktiviteteve të Nën-projektit.  

Menaxheri i Kontratës dhe Komisioni për Pranimin Teknik janë përgjegjës për menaxhimin dhe 

monitorimin e Marrëveshjes së Grantit. 

Menaxheri i Kontratës mban komunikimin me përfituesin gjatë zbatimit të nën-projektit / lotit. 
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Monitorimi i nën-projektit përbëhet nga fazat e mëposhtme: 

 

Figura 4: Monitorimi i nën-projektit 
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Pranimi teknik i nën-projektit 

Menaxheri i Kontratës dhe Komisioni për Pranim Teknik vazhdojnë inspektimin në terren dhe 

bëjnë të paktën kontrollet e mëposhtme (por jo të kufizuara në): 

- Siguron që shërbimet brezgjerë janë të cilësisë së përcaktuar duke provuar shpejtësinë e 

internetit në institucionet publike dhe / ose në vend tjetër. 

- Viziton të gjithë zonën e projektit nga Pika e Prezencës (PoP), për të kontrolluar nëse lidhja 

është siguruar në përputhje me Rregulloren për Ndërtimin, Instalimin dhe Mbikëqyrjen e 

Komunikimeve Elektronike, dhe të gjitha familjet kanë mundësinë të lidhen. 

- Kontrollon dhe numëron shtyllat e reja që janë shtuar, nëse ka. 

- Kontrollon nëse gjithçka është në përputhje me kërkesat e KMSM. 

- Kontrolloni nëse Njoftimi për informimin e familjeve në lidhje me projektin, është i pranishëm 

në vendet më të frekuentuara të zonës së projektit. 

- Kontrollon nëse përfituesi ka rikthyer vendet e ndërtimit në gjendjen para ndërtimit, nëse është 

e aplikueshme; 

- Verifikime të tjera bazuar në natyrën e nën-projektit / lotit, si dhe pyetje ose komente që mund 

të lindin nga raportet e përfituesit. 

Rezultatet nga verifikimet vijuese dhe çdo komunikim tjetër me përfituesin, duhet të 

dokumentohen në Raportet e Menaxherit të Kontratës dhe Komisionit për Pranimin Teknik. 

5.1 Inspektimet në terren 

Për secilin nën-projekt duhet të planifikohen të paktën 3 (tre) inspektime në terren: 1) para 

publikimit të Thirrjes për Aplikim; 2) para pranimit të përfundimit të nën-projektit; dhe 3) gjatë 

periudhës së monitorimit ex-post (deri në 7 vjet pas zbatimit të Nën-projektit). Inspektimi në 

terren do të bëhet nga Menaxheri i Projektit/Komisioni për Pranim Teknik. Gjatë ekzekutimit të 

kontratës KODE PIU do të kryej inspektime në terren dhe verifikime tjera kurdo që nevojitet. 

Përfituesi duhet të njoftohet për inspektimin e planifikuar në terren dhe do të lejojë qasje të lirë 

dhe të menjëhershme në të gjitha aktivitetet dhe dokumentacionin që lidhet me nënprojektin e 

inspektuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në infrastrukturën e subvencionuar, pajisjet e 

instaluara dhe dokumentacionin që mund të kërkohet nga KODE-PIU ose auditorët e angazhuar 

në mënyrë të pavarur përmes KODE-PIU ose të caktuar nga Zyra Kombëtare e Auditimit të 

Kosovës. Nëse kushtet e mësipërme nuk zbatohen, kthimi i grantit dhe sanksionimi i aplikuesit 

do të pasojnë.  

Pas shqyrtimit dhe aprovimit të raporteve (dhe pas një rezultati pozitiv nga vizita monitoruese në 

lokacion), përfituesi do të gëzojë të drejtën e rembursimit të shpenzimeve. Këto raporte duhet të 

pranohen nga KODE-PIU në kopje të shtypur dhe në version elektronik. 

Përveq raporteve formale që kërkohen nga Marrëveshja për Grant, përfituesi obligohet të 

raportojë te KODE PIU rastet domethënëse për Projektin, qofshin ato positive ose tjera. Në rastin 
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e ndryshimeve të favorshme ose problemeve të paparashikuara, informimi me kohë i KODE PIU 

do t’i mundësojë menaxhmentit të punojë me ekipin e projektit në zbatimin e çfarëdo ndryshimi 

të nevojshëm të aktiviteteve të Projektit, duke përfshirë riplanifikimin dhe ribuxhetimin. Çfarëdo 

ndryshimi në projekt (p.sh. në lidhje me implementimin e projektit, korniza kohore, buxheti, 

stafi, ose raportet) duhet të komunikohet te KODE PIU me shkrim, ngase kjo kërkon pëlqimin e 

KODE PIU me shkrim. Ndryshime të tilla nuk mund të hyjnë në fuqi para se t’i lëshohet 

përfituesit pëlqimi me shkrim. 

5.2 Auditimet 

Pasqyrat financiare të Projektit i nënshtrohen auditimeve vjetore nga Zyra Kombëtare e 

Auditimit të Kosovës. 

Shtrirja e auditimit vjetor do të përfshijë rishikimin e procedurave të menaxhimit të granteve dhe 

vizitat në terren të një mostre përkatës të granteve. 

 5.3 Procedura e ankesave 

 

KODE PIU do të vë në dispozicion një proces ankimimi për aplikuesit që besojnë se ata janë 

trajtuar në mënyrë të padrejtë nga ana e KODE PIU gjatë aplikimit për grant, apo procesit të 

zbatimit dhe vlerësimit. 

Aplikuesit mund të dorëzojnë ankesat te KODE PIU. Ankesa duhet qartazi të ofrojë të gjitha 

informatat relevante në mbështetje të ankesës. Ankesat mund të dorëzohen në çdo kohë gjatë 

aplikimit për grant, procesit të përzgjedhjes apo implementimit cilido qoftë rasti. Varësisht nga 

lloji i ankesës, KODE PIU duhet të përgjigjet në mënyrën e duhur duke ndërmarrë të gjithë hapat 

e nevojshëm në funksion të zgjidhjes së ankesës. 

5.4 Mekanizmi i kthimit  

Të gjitha Pagesat e Grantit sipas Skemës së Grantit duhet t'i nënshtrohen dispozitave të kthimit, 

dëmshpërblimit ose konfiskimit të kërkuara nga Ministria dhe të zbatueshme për ISP-në e 

përzgjedhur në rast të moszbatimit të obligimeve nga Marrëveshja e Grantit. 
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Lista kontrolluese e dokumenteve të kërkuara që duhet të dorëzohen nga 

aplikuesit  

Aplikacioni për Grant duhet të ketë dokumentet e listuara sipas listës së mëposhtme, dhe secila 

faqe duhet të ketë të shkruar numrin (manualisht).  

Aplikuesi duhet të përgatisë listën (një) e dokumenteve origjinale që përbëjnë Aplikacionin për 

Grant, duke e shkruar atë qartazi “Origjinali”. Për më shumë, aplikuesi duhet të përgatisë dhe 

dorëzojë 1 (një) kopje të Aplikacionit për Grant “Origjinal”, e cila duhet shkruar qartazi si 

“Kopje”. Aplikacioni për Grant duhet të ofrohet gjithashtu në formën elektronike në CD ose 

“flash drive” brenda zarfit “Origjinali”. Në mungesë të çfarëdo dokumenti obligativ, 

dokumentacioni i munguar mund të kërkohet.  

Lista kontrolluese e dokumenteve të kërkuara për t’u dorëzuar 
nga Aplikuesi  

Obligative Opcionale 

I. Kërkesat Formale/Administrative  Kërkohet evidencë e dokumentuar:   

1. Formulari i Aplikimit për Grant, i 

kompletuar dhe nënshkruar siç duhet  

Formulari gjendet në Aneks C    

Dokumentet origjinale të Aplikacionit për 

Grant, si dhe kopje 

1 “Origjinal” dhe 1 “Kopje”    

Në rast të aplikimit si një grup i operatorëve ekonomik (konzorcium)    

Kërkesat Formale/Administrative Kërkohet evidencë e dokumentuar:   

e. Deklarim i qartë se të gjithë anëtarët e 

grupit janë bashkërisht dhe veq e veq 

përgjegjës për përmbajtjen e 

aplikacionit të grupit, dhe në rast të 

shpërblimit me kontratë, për 

ekzekutimin e kontratës; 

f. Dorëzo një deklaratë të nënshkruar nga 

secili anëtarë që konfirmon 

pjesëmarrjen e tyre në grup, dhe se ata 

nuk janë duke marrë pjesë nëpërmes 

ndonjë grupi tjetër apo veçmas në të 

njëjtën thirrje për aplikime; 

g. Deklaratë e nënshkruar nga të gjithë 

anëtarët e grupit që autorizon partnerin 

udhëheqës i cili do të veprojë në emër të 

grupit; dhe 

h. Të gjithë anëtarët e grupit duhet të jenë 

të pranueshëm dhe duhet sjellur 

evidencë për përshtatshmërinë siç e 

cekur në thirrjen për aplikime. 

a. Deklaratë e nënshkruar nga të 

gjithë anëtarët  

 

 

 

 

b. Deklaratë e nënshkruar nga të 

gjithë anëtarët 

 

 

 

 

 

c. Deklaratë e nënshkruar nga të 

gjithë anëtarët 

 

 

d. Deklaratë e nënshkruar nga të 

gjithë anëtarët  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

  

 

II. Kërkesat për përshtatshmëri: Kërkohet evidencë e dokumentuar:   
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2. Deklaratë nën betim se ISP i plotëson 

kërkesat e përshtatshmërisë. 

Deklaratë e nënshkruar dhe vulosur 

duke përdorur formularin standard në 

Aneksin C (origjinal). 

  

3. Përfituesi potencial i Skemës së Grantit 

duhet të jetë një ISP siç definohet me Ligjin 

Nr 04/L-109 të Komunikimeve Elektronike 

(04 Tetor, 2012), duhet të jetë i autorizuar 

nga ARKEP për ofrimin e shërbimeve të 

internetit dhe/ose Rrjeteve Fikse dhe duhet 

të jetë i angazhuar në ofrimin e këtyre 

shërbimeve për së paku një vit kalendarik 

(në rast të grupit/konzorciumit të 

përfituesve potencial, së paku njëri prej 

anëtarëve të grupit/konzorciumit). Aplikuesi 

duhet të jetë i listuar në regjistrin e ARKEP 

për aktivitete të Shërbimeve të Internetit 

dhe/ose Rrjete Publike Fikse për jo më pak 

se 1 vit kalendarik  

Ky kriter duhet të konfirmohet me një 

kopje nga “ Regjistri i 

lajmërimit/notifikimit të ndërmarrjeve 

të autorizuara nga ARKEP për 

ofrimin e rrjeteve dhe/ose shërbimeve  

publike të komunikimeve 

elektronike”; kopja duhet të përfshijë 

datën e fillimit të aktiviteteve dhe të 

ketë të listuar ISP-në për ofrimin e 

shërbimeve të internetit dhe/ose 

rrjeteve fikse për jo më pak se 1 vit 

kalendarik para dates së dorëzimit të 

aplikacionit për grant.  

   

4. Përfituesi potencial (në rastin e 

grupit/konzorciumit të përfituesve potencial, 

së paku njëri nga anëtarët e 

grupit/konzorciumit) në momentin e 

dorëzimit të Aplikimit për Grant duhet të 

jetë duke ofruar shërbime të internetit 

dhe/ose rrjeteve publike fikse për së paku 

350 abonentë të tyre 

Konfirmimi nga KODE-PIU bazuar    

në informatat që vijnë nga raporti i 

fundit tremujor i ARKEP-t. 

   

5. Përfituesi potencial i Skemës së Granteve 

nuk duhet të ketë borxhe ndaj Shtetit të 

Kosovës. Ky kriter duhet të konfirmohet me 

certifikatë të lëshuar nga Administrata 

Tatimore e Kosovës (jo më të vjetër se 3 

muaj llogaritur nga data e dorëzimit të 

Aplikimit për Grant) 

Certifikatë nga ATK se nuk ka borxh 

ndaj shtetit të Kosovës, jo më e vjetër 

se tre muaj  

   

6. Përfituesi potencial i Skemës së Granteve 

duhet të sjellë prova nga Gjykata 

Ekonomike se nuk është në procedurë 

gjyqësore, nuk ka qenë më herët i dënuar në 

ndonjë kundërvajtje kriminale, nuk është në 

bankrotim ose në proces të likuidimit, jo më 

të vjetër se tre muaj para dhënies së 

kontratës. 

Certifikatë nga Gjykata Ekonomike- 

(origjinal), lëshuar vetëm për ISP 

fituese. 

   

7. Përfituesi potencial duhet të jetë i 

regjistruar si operator ekonomik në 

Regjistrin e Bizneseve të Kosovës. 

 

 

Kopja e: 

- Certifikata e Regjistrimit të  

Biznesit,  

- Certifikata e Numrit Fiskal dhe  

- Kopje e Certifikatës së TVSH-së 
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8. Sigurimi i Aplikimit për Grant Sigurimi i Aplikacionit për Grante 

duhet të jetë në shumën prej 1,000.00 

Euro për secilin Llot qe Aplikuesi 

synon të aplikojë, dhe për periudhën e 

vlefshmërisë prej 60 ditësh, dhe mund 

të dorëzohet në njërën nga format e 

treguara më poshtë: 

- Sigurimi bankar i pakushtëzuar, i 

lëshuar nga një bankë e klasit të parë; 

ose  

- Polisë e sigurimit e lëshuar nga një 

kompani e licencuar e sigurimeve. 

 

Në rast të konzorciumit, Sigurimi i 

Aplikacionit për Grant duhet të bëhet 

në emër të liderit të konsorciumit. 

   

III. Kapaciteti profesional dhe teknik: Kërkohet evidencë e dokumentuar:   

9. Aplikuesi duhet të dorëzojë një plan të 

detajuar për ndërtimin e rrjetit, siç është 

definuar në pjesën 2.1 Dokumentacioni 

Teknik te Udhezuesi i Thirrjes për Aplikim . 

Kjo përfshinë dizajnin e planit të projektit 

rrjetit në mënyrë të saktë dhe të detajuar.  

Plan i detajuar i ndërtimit të rrjetit 

shkruar në forme narrative si dhe me 

skicat relevante dhe materialin 

elektronik (CD me fajllat GIS) siç 

specifikuar në pjesën 2.1 

Dokumentacioni Teknik te Udhezuesi 

i Thirrjes për Aplikim 

   

10. Aplikuesi duhet të dorëzojë planin 

dinamik të punës, duke specifikuar fillimin 

dhe fundin e aktiviteteve, si dhe kohën 

totale për implementimin e projektit. 

Plani i punes me kohën e fillimit dhe 

mbarimit të aktiviteteve, dhe poashtu 

kohën totale për implementimin e 

projektit. 

   

11. Deklarim/Zotim se do të ofrojë 

shërbime të internetit brezgjerë pa pagesë 

për një periudhë prej së paku 5 vjetësh pas 

perfundimit të projektit për institucionet 

publike në zonën respective. 

Pas përmbushjes së Marrëveshjes së Grantit 

dhe para se të bëhet pagesa finale, një ISP, 

në mënyrë që të jetë në përputhje me 

Deklaratën / Zotimin, nëse është e 

aplikueshme siç është paraparë në seksionin 

2.1 Dokumentacioni teknik duhet të marrë 

dhe të dorëzojë tek KODE-PIU një 

garancion nga banka ose nga një kompani e 

sigurimeve në shumën prej 2% të 

Marrëveshjes për Grant (cilado duhet të jetë 

e licencuar nga Banka Qendrore e 

Kosovës). 

Një Garancion nga banka ose nga një 

kompani e sigurimeve në shumën prej 

2% të Marrëveshjes për Grant (cilado 

duhet të jetë e licencuar nga Banka 

Qendrore e Kosovës) duke garantuar 

se  do të ofrojë shërbime të internetit 

brezgjerë pa pagesë për një periudhë 

prej së paku 5 vjetësh pas perfundimit 

të projektit për institucionet publike 

në zonën respektive.  
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12. Aplikuesi duhet të ketë të angazhuar në 

mënyrë direkte apo në marrëveshje 

kontraktuese staf profesional, duke përfshirë 

Arkitektin e rrjetit, e cila duhet të 

dëshmohet me CV-në, kopjen e diplomës 

universitare të nivelit Inxhinier i 

Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike 

(shkenca kompjuterike ose emërtime 

ekuivalente), apo Bachelor në drejtimet e 

lartëcekura. Arkitekti i rrjetit duhet të ketë 

përvojë pune minimum tri (3) vjeçare, pas 

diplomimit. 

1. Kopje e CV së Arkitektit të Rrjetit, 

duke dëshmuar përvojën e punës prej 

së paku 3 vite pas diplomimit. 

2. Kopje e diplomës universitare të 

nivelit Inxhinier i Inxhinierisë 

Elektrike dhe Kompjuterike (shkenca 

kompjuterike ose emërtime 

ekuivalente), apo Bachelor në 

drejtimet e lartëcekura.  

  
  

 

IV. Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Kërkohet evidencë e dokumentuar:   

13. Deklarata financiare e përgatitur dhe e 

nënshkruar nga një auditor i licencuar për 3 

(tre) vitet e fundit (2019, 2018 dhe 2017) që 

llogariten nga data e shpalljes së Thirrjes 

për Aplikim (kopja e noterizuar e licencës 

së auditorit duhet të bashkëngjitet) apo 

Deklarata Vjetore e lëshuar nga 

Administrata Tatimore; 

Të ardhurat e përgjithshme nga aktivitetet 

telekomunikuese ose që lidhen me këto 

aktivitete të përfituesit potencial (ISP) për 3 

(tre) vitet e fundit (2019, 2018 dhe 2017) 

duhet të jenë  të barabarta ose më shumë se 

vlera e parashikuar e vlerës së Grantit për 

nën-projektin (llot) për të cilin aplikojnë, të 

paraqitur në Thirrjen për Aplikime. Të 

hyrat nga aktivitete tjera do të përjashtohen 

nga ky krahasim. 

Deklaratat financiare të draftuara nga 

një auditor i licencuar për tre vitet 

paraprake (2019, 2018 dhe 2017) 
(kërkohet kopje e noterizuar e 

licencës) ose Deklaratë Vjetore e 

lëshuar nga Administrata Tatimore  

   

14. Në rast të përzgjedhjes dhe para 

nënshkrimit të Marrëveshjes për Grant, një 

Garancion nga një bankë standarde ose 

kompani e sigurimeve e licencuar nga 

Banka Qendrore në favor të Ministrisë në 

shumën prej 10% të Marrëveshjes për Grant 

për periudhën e implementimit. Ky 

garancion nuk duhet të ndryshojë gjatë 

kohëzgjatjes së Marrëveshjes së Grantit dhe 

periudhat e përtëritjes së saj për çfarëdo 

arsye.  

Garancion i lëshuar nga Banka 

Qendrore apo kompani e sigurimeve e 

licencuar nga Banka Qendrore në 

favor të Ministrisë në shumën prej 

10% të Marrëveshjes për Grant. 

   

V. Pyetësori për Vlerësimin e Riskut 

Mjedisor në Shtrirjen e Infrastrukturës 

Brezgjerë– e implementuar nga ISP: 

Kërkohet evidencë e dokumentuar:   

15. Pyetësori për Vlerësimin e Riskut 

Mjedisor dhe/ose Vlerësimi Mjedisor 

Jepni pyetësorin e plotësuar.  

Pyetësori gjendet në Aneks C.  
   

 


