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REPUBLIKA E KOSOVËS  

Ministria e Ekonomisë (ME) 

Projekti i Ekonomisë Digjitale për Kosovën (KODE) 

 

Thirrje për Aplikim 

Emri i Aplikacionit: Thirrja për Aplikim sipas skemës së granteve për 

Financimin e Infrastrukturës Dixhitale 

Numri referent i thirrjes për aplikim: M01/21 

Lëshuar më: 14.04.2021 

Qeveria e Kosovës (QeK) ka siguruar mbështetje nga Asociacioni Ndërkombëtar për Zhvillim 

(IDA) (tutje referuar ‘Banka’) në shumën prej 20,700,000 € për të zbatuar Projektin e Ekonomisë 

Dixhitale të Kosovës (KODE). Projekti KODE synon zgjerimin e qasjes së Kosovarëve në 

infrastrukturën dixhitale të shpejtësisë së lartë dhe me cilësi më të mirë në zonat e projektit, si dhe 

përmirësimin e qasjes në burimet online të të mësuarit, tregjet e punës, dhe shërbimet tjera për 

qytetarët dhe institucionet publike e akademike. 

Projekti KODE është i strukturuar në tri komponente kryesore: 1. Përfshirja Dixhitale; 2. Puna 

Dixhitale dhe Fuqizimi; dhe 3. Përkrahja për Zbatimin e Projektit. Ministria e Ekonomisë (më tutje 

“Ministria”) është njësia zbatuese e Projektit1. 

Kjo Thirrje për Aplikim shpallet nga Ministria sipas skemës së granteve të financuar nga 

Nënkomponenti 1.1 (Financimi i Infrastrukturës Dixhitale) të Komponentit 1 të Projektit KODE. 

Ministria fton aplikuesit e kualifikuar që të dorëzojnë aplikimet e tyre sipas kësaj Thirrje për 

Aplikime. 

Kjo Thirrje për Aplikim përbëhet nga: 

1. Manuali i Operimit të Granteve (GOM); 

2. Udhëzuesi i Thirrjes për Aplikim; 

3. Aneksi A: Karakteristikat e Pirgjeve të Palidhura; (pjesë e këtij dokumenti) 

                                                           
1 Përshkrimi i detajuar për projektin është në dispozicion në: https://kodeproject.org 
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4. Aneksi B: Draft Marrëveshja për Grant; (pjesë e këtij dokumenti) 

5. Aneksi C: Formularët relevant për Aplikim; 

Të gjitha informacionet dhe dokumentet janë të publikuara në uebsajtin e Projektit KODE: 

www.kodeproject.org në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe. Në rast të ndonjë mospërputhje, 

versioni i dokumenteve në gjuhën angleze do të mbizotërojë.        

Qëllimi i kësaj Thirrje për Aplikim është financimi i nën-projekteve (Lloteve) për shtrirjen e 

infrastrukturës brezgjerë sipas kualitetit të definuar, në mbështetje të lidhjeve të identifikuara të 

pirgjeve të palidhura. 

Për këto arsye, skema e granteve do i’u dhurojë grante përfituesve të zgjedhur. Grantet e dhëna 

janë të dedikuara që të mbulojnë koston e shpenzimeve të pranueshme siç janë shtrirja e 

infrastrukturës brezgjerë pasive e aktive dhe punët civile. Shuma e grantit mund të mbulojë deri 

në 80% (tetëdhjetë për qind) të shpenzimeve të pranueshme brenda buxhetit të përgjithshëm të 

projektit. Pjesa tjetër e buxhetit për projekt duhet të mbulohet nga vet përfituesi i zgjedhur. Me 

pranimin e grantit, përfituesi i zgjedhur e ka pranuar listën e definuar të obligimeve. Termet dhe 

kushtet e grantit të dhënë, duke përfshirë obligimet, do të definohen në Draft Marrëveshjen për 

Grant (Aneksi B). 

Pas kompletimit dhe pranimit nga ana e Ministrisë, infrastrukturës së shtrirë brezgjerë, QeK nuk 

pretendon ndonjë rol pronësie ose operimi me rrjetet e subvencionuara. Përfituesit direkt të skemës 

së granteve janë Ofruesit e kualifikueshëm të Rrjetit Publik Mobil. 

Lokacionet e Pirgjeve të Palidhura: 

Nën-projekti 1 (LOT 1) Rrenc - Dragash (vlera e grantit deri në: 100,000.00 EUR) 

Nën-projekti 2 (LOT 2) Strezoc - Kamenicë (vlera e grantit deri në: 90,000.00  EUR) 

Nën-projekti 3 (LOT 3) Keçekollë - Prishtinë (vlera e grantit deri në: 90,000.00  EUR) 

Nën-projekti 4 (LOT 4) Parallovë - Novobërdë (vlera e grantit deri në: 80,000.00 EUR) 

Nën-projekti 5 (LOT 5) Polac - Skenderaj (vlera e grantit deri në: 80,000.00 EUR) 

Nën-projekti 6 (LOT 6) Prelloc - Skenderaj (vlera e grantit deri në: 90,000.00 EUR) 

Nën-projekti 7 (LOT 7) Prapashticë - Prishtinë (vlera e grantit deri në: 100,000.00 EUR) 

Nën-projekti 8 (LOT 8) Marali - Malishevë (vlera e grantit deri në: 80,000.00 EUR) 

Nën-projekti 9 (LOT 9) Grizimë - Kamenicë (vlera e grantit deri në: 80,000.00 EUR) 

Nën-projekti 10 (LOT 10) Dramjak - Ferizaj (vlera e grantit deri në: 80,000.00 EUR) 

Nën-projekti 11 (LOT 11) Pjetërshan - Gjakovë (vlera e grantit deri në: 80,000.00 EUR) 

 

Buxheti total i llogaritur për këtë Thirrje për Aplikim është: 950,000.00 EUR. 

Afati i fundit për implementimin e secilit nën-projekt (Llot) është: deri në 3 muaj pas nënshkrimit 

të Marrëveshjes për Grant. 

Grantet do të jepen në baza të një procesi konkurrues përzgjedhës që do të jetë i hapur, transparent, 

jodiskriminues, dhe duke respektuar parimet e neutralitetit teknologjik. 

http://www.kodeproject.org/
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Vlerësimi i aplikacionit do të bëhet në përputhje me Manualin e Operimit të Granteve (GOM) dhe 

Udhëzuesin e Thirrje për Aplikim, që janë në dispozicion në www.kodeproject.org. 

Një Aplikues mund të aplikojë për të gjitha nënprojektet/llotet, por mund të jetë fitues i maksimum 

6 nënprojekteve/lloteve. Numri maksimum i nën-projekteve/lotëve përcaktohet sipas skicës 

parimore në Udhëzuesin për Thirrje për Aplikim. 

Një Aplikues mund të aplikojë me vetëm një Aplikim për Grant për nënprojektin/llotin e njëjtë. 

Aplikacioni për Grant duhet të përfshijë elementet kryesore si më poshtë. Lista e plotë e 

elementeve gjendet në “Lista kontrolluese e dokumenteve të kërkuara që duhet dorëzuar nga 

aplikuesit” (shih uebsajtin e Projektit KODE): 

Nr. Dokumenti i Aplikimit për Grant Komente / Informata shtesë 

1. Formulari i Aplikimit për Grant Formulari mund të gjendet në Aneks C “Formularët 

relevant për Aplikim”. 

2. Dëshmi e dokumentuar që vërteton 

pranueshmërinë e përfituesit për pjesëmarrje 

në skemën e granteve  

Lista e dokumenteve të kërkuara gjendet në seksionin 1.1 

të  dokumentit Udhëzuesi për Thirrjen për Aplikim 

3. Dëshmi e dokumentuar që vërteton 

përmbushjen e kërkesave dhe objektivat 

teknike  

Lista e dokumenteve të kërkuara gjendet në seksionin 2.1 

të  dokumentit Udhëzuesi i Thirrjes për Aplikim 

4. Dëshmi e dokumentuar që provon 

qëndrueshmërinë ekonomike dhe financiare  

Lista e dokumenteve të kërkuara gjendet në seksionin 2.3 

të  dokumentit Udhëzuesi për Aplikim për Grant 

5. Dokumente tjera që kërkohen të jenë në 

përputhje me Thirrjen për Aplikime  

Dokumentet tjera të kërkuara janë të listuara në 

dokumentin Udhëzuesi për Aplikime për Grant dhe 

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 dokumentit Udhëzuesi për 

Thirrjen për Aplikim 

 

Vlera e kërkuar për grant (në Formularin për Aplikim për Grant – Aneksi 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 në kumulativ 

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.  
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Aplikacionet e pakompletuara për Grant nuk do të merren në konsiderim për vlerësim dhe do të 

skualifikohen.  

Vendimet për grante do të merren nga Komisioni Vlerësues në baza konkurruese. Aplikimet për 

Grant do të vlerësohen bazuar ne kriteret vijuese dhe pikët e fituara (max. 100 pikë në total): 

1. Kriteret Ekonomike: çmimi për vlerën e kërkuar në aplikacionin për grant do të vlerësohet 

me 70 % (shtatëdhjetë për qind) të numrit total të pikëve;  

 

2. Kriteret Teknike: Kriteret teknike do të vlerësohen me 30 % (tridhjetë për qind) të numrit 

total të pikëve duke marrë në konsiderim dokumentimin relevant teknik varësisht nga lloji i 

shtrirjes (për më shumë luteni të konsultoni seksionin 2.1 të këtij dokumenti). Kriteret teknike 

do të vlerësohen në mënyra të ndryshme për shtrirjet ajrore dhe ato nëntokësore:  

a. Në rastin e shtrirjes ajrore të infrastrukturës: 

2.1a. Plani i ndërtimit të rrjetit - 15 pikë; 

2.2a. 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 ME-së dhe 

Rregulloren2 e ME-së - 10 pikë; 

2.3a. 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; 

b. Në rastin e shtrirjes nën-tokësore të infrastrukturës: 

2.1b. Plani i ndërtimit të rrjetit - 10 pikë; 

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

përdoruesit fundor) i dorëzuar në mënyrë elektronike në formatin GIS në përputhje me Atllasin 

Elektronik për Rrjetet Brezgjera të ME-së dhe Rregulloren e ME-së - 10 pikë; 

2.3b. Zgjidhja teknike për gërmimet e kanalit, dhe Plani për Restaurimin e Punimeve për të 

rikthyer gjendjen e mëparshme - 5 pikë; 

2.4b. Plani dinamik i punës, duke treguar fillimin dhe përfundimin e aktiviteteve të nën-

projektit, si dhe kohën përgjithshme të implementimit të projektit - 5 pikë; 

Financimi: Vlera e Grantit mund të mbulojë deri 80 % (tetëdhjetë për qind) të shpenzimeve të 

pranueshme brenda buxhetit total të projektit. Pjesa tjetër e buxhetit për projekt duhet të mbulohet 

nga vet përfituesi i zgjedhur. 

                                                           
2 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/ 

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18318
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18318
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Aplikimet për Grant duhet të dorëzohen në Ministri, në adresën: Rruga Nënë Tereza, nr.36, 10000, 

Prishtinë, Kosovë, Kati përdhesë, Zyra nr. 12, para orës 14:00, të datës 18.05.2021. Ofertat 

elektronike nuk do të pranohen. Aplikimet e dorëzuara pas afatit të fundit të përshkruar më lartë 

do të refuzohen. 

Të gjitha Aplikimet e dorëzuara brenda afatit do të hapen publikisht më datë: 18.05.2021, në ora 

14:00, në Ministri, rruga Nënë Teresa, nr.36, 10000, Prishtinë, Kosovë, Kati përdhesë, Zyra nr. 12 

në prezencë të përfaqësuesve të autorizuar të Aplikantëve të cilët dëshirojnë të marrin pjesë. 

Aplikantët e interesuar mund të marrin informata shtesë gjatë procesit të aplikimit në format 

elektronik në mzhe.tik@rks-gov.net ose fizikisht në Ministri, rruga Nënë Teresa, nr.36, 10000, 

Prishtinë, Kosovë, Kati i parë, Zyra nr. 112 gjatë orarit zyrtar nga ora 09:00-16:00. Aplikantët 

mund të përdorin formularin “Kërkesë për informata shtesë” që gjendët në uebsajtin e KODE, jo 

më vonë se 11.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mzhe.tik@rks-gov.net
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Aneks A - Karakteristikat e nën-projekteve - Loteve 

Nënprojekti 1 (LOT 1) Rrenc - Dragash përfshinë pirgjet që ndodhen në zonën në Rrenc të komunës 

së Dragashit. 

 

Përfituesi, përveç lidhjes me infrastrukturë brezgjerë të shpejtësisë së lartë në mes të Pirgut dhe Pikës 

së Prezencës (PoP-it) së vet, është i detyruar të lidhë me infrastrukturë brezgjerë (me së paku dy fije 

optike) edhe pirgun tjetër në atë zonë me PoP-in tjetër respektivisht. 

 

Koordinatat e pirgjeve janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 

 LAT LONG 

Pirgu 1.1 42.085768 20.671831 

Pirgu 1.2 42.085447 20.672404 

 

Ndërsa lokacionet e Pikave të Prezencës (PoP) që duhet lidhur me këto pirgje janë respektivisht pikat 

me koordinatat (LAT/LONG): 

 

 LAT  LONG 

PoP 1.1 42.062448 20.653826 

PoP 1.2 42.168100 20.614983 

 

Ky lokacion i pirgjeve nuk është i lidhur me infrastrukturë brezgjerë nga asnjë prej ofruesve të rrjetit 

mobil të autorizuar nga ARKEP. 

 

 

 

Harta: Lokacioni i Pirgjeve në Rrenc (Dragash) 
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Nënprojekti 2 (LOT 2) Strezoc - Kamenicë përfshinë pirgjet e vendosur në fshatin Strezoc të 

komunës së Kamenicës. 

 

Përfituesi, përveç lidhjes me infrastrukturë brezgjerë të shpejtësisë së lartë në mes të Pirgut dhe Pikës 

së Prezencës (PoP-it) së vet, është i detyruar të lidhë me infrastrukturë brezgjerë (me së paku dy fije 

optike) edhe pirgun tjetër në atë zonë me PoP-in tjetër respektivisht. 

 

Koordinatat e pirgjeve janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 

 LAT LONG 

Pirgu 2.1 42.658598 21.511927 

Pirgu 2.2 42.658757 21.511833 

 

Ndërsa lokacionet e Pikave të Prezencës (PoP) që duhet lidhur me këto pirgje janë respektivisht pikat 

me koordinatat (LAT/LONG): 

 

 LAT LONG 

PoP 2.1 42.581912 21.577547  

PoP 2.2 42.587219 21.568383 

 

Ky lokacion i pirgjeve nuk është i lidhur me infrastrukturë brezgjerë nga asnjë prej ofruesve të rrjetit 

mobil të autorizuar nga ARKEP. 

 

 

 

Harta: Lokacioni i Pirgjeve në Strezoc (Kamenicë) 
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Nënprojekti 3 (LOT 3) Keçekollë - Prishtinë përfshinë pirgjet e vendosur në fshatin Keçekollë të 

komunës së Prishtinës. 

 

Përfituesi, përveç lidhjes me infrastrukturë brezgjerë të shpejtësisë së lartë në mes të Pirgut dhe Pikës 

së Prezencës (PoP-it) së vet, është i detyruar të lidhë me infrastrukturë brezgjerë (me së paku dy fije 

optike) edhe pirgun tjetër në atë zonë me PoP-in tjetër respektivisht. 

 

Koordinatat e pirgjeve janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 

 LAT LONG 

Pirgu 3.1 42.747131 21.324391 

Pirgu 3.2 42.747381 42.747381 

 

Ndërsa lokacionet e Pikave të Prezencës (PoP) që duhet lidhur me këto pirgje janë respektivisht pikat 

me koordinatat (LAT/LONG): 

 

 LAT  LONG 

PoP 3.1 42.698501 21.249144 

PoP 3.2 42.705736 21.219042 

 

Ky lokacion i pirgjeve nuk është i lidhur me infrastrukturë brezgjerë nga asnjë prej ofruesve të rrjetit 

mobil të autorizuar nga ARKEP. 

 

 

 

 

Harta: Lokacioni i Pirgjeve në Keçekollë (Prishtinë) 
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Nënprojekti 4 (LOT 4) Parallovë - Novobërdë përfshinë pirgun e vendosur në fshatin Parallovë të 

komunës së Novobërdës. 

 

Përfituesi, përveç lidhjes me infrastrukturë brezgjerë të shpejtësisë së lartë në mes të Pirgut dhe Pikës 

së Prezencës (PoP-it) së vet, është i detyruar të lidhë me infrastrukturë brezgjerë (me së paku dy fije 

optike) edhe pirgun tjetër në atë zonë me PoP-in tjetër respektivisht. 

 

Koordinatat e pirgut janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 

 LAT LONG 

Pirgu 4.1 42.546767 21.351676 

 

Ndërsa lokacionet e Pikave të Prezencës (PoP) që duhet lidhur me këto pirgje janë respektivisht pikat 

me koordinatat (LAT/LONG): 

 

 LAT  LONG 

PoP 4.1 42.535610 21.367316 

PoP 4.2 42.517753 21.375767 

 

Ky lokacion i pirgjeve nuk është i lidhur me infrastrukturë brezgjerë nga asnjë prej ofruesve të rrjetit 

mobil të autorizuar nga ARKEP. 

 

 

 

Harta: Lokacioni i Pirgut në Paralovë (Novobërdë) 
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Nënprojekti 5 (LOT 5) Polac - Skenderaj përfshinë pirgjet që ndodhen në zonën në Polac të komunës 

së Skenderajit. 

 

Përfituesi, përveç lidhjes me infrastrukturë brezgjerë të shpejtësisë së lartë në mes të Pirgut dhe Pikës 

së Prezencës (PoP-it) së vet, është i detyruar të lidhë me infrastrukturë brezgjerë (me së paku dy fije 

optike) edhe pirgun tjetër në atë zonë me PoP-in tjetër respektivisht. 

 

Koordinatat e pirgjeve janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 

 LAT LONG 

Pirgu 5.1 42.728303 20.815917 

Pirgu 5.2 42.729390 20.816083 

 

Ndërsa lokacionet e Pikave të Prezencës (PoP) që duhet lidhur me këto pirgje janë respektivisht pikat 

me koordinatat (LAT/LONG): 

 

 LAT  LONG 

PoP 5.1 42.748775 20.788283 

PoP 5.2 42.735978 20.799169 

 

Ky lokacion i pirgjeve nuk është i lidhur me infrastrukturë brezgjerë nga asnjë prej ofruesve të rrjetit 

mobil të autorizuar nga ARKEP. 

 

 

 

Harta: Lokacioni i Pirgjeve në Polac (Skenderaj) 
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Nënprojekti 6 (LOT 6) Prelloc – Skenderaj përfshinë pirgun që ndodhet në zonën në Prelloc të 

komunës së Skenderajit. 

 

Përfituesi, përveç lidhjes me infrastrukturë brezgjerë të shpejtësisë së lartë në mes të Pirgut dhe Pikës 

së Prezencës (PoP-it) së vet, është i detyruar të lidhë me infrastrukturë brezgjerë (me së paku dy fije 

optike) edhe pirgun tjetër në atë zonë me PoP-in tjetër respektivisht. 

 

Koordinatat e pirgut janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 

 LAT LONG 

Pirgu 6.1 42.735399 20.887595 

 

Ndërsa lokacionet e Pikave të Prezencës (PoP) që duhet lidhur me këto pirgje janë respektivisht pikat 

me koordinatat (LAT/LONG): 

 

 LAT  LONG 

PoP 6.1 42.748775 20.788283 

PoP 6.2 42.735978 20.799169 

 

Ky lokacion i pirgjeve nuk është i lidhur me infrastrukturë brezgjerë nga asnjë prej ofruesve të rrjetit 

mobil të autorizuar nga ARKEP. 

 

 

 

Harta: Lokacioni i Pirgut në Prelloci (Skenderaj) 
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Nënprojekti 7 (LOT 7) Prapashticë - Prishtinë përfshinë pirgun që ndodhet në zonën në Prapashticë 

të komunës së Prishtinës. 

 

Përfituesi, përveç lidhjes me infrastrukturë brezgjerë të shpejtësisë së lartë në mes të Pirgut dhe Pikës 

së Prezencës (PoP-it) së vet, është i detyruar të lidhë me infrastrukturë brezgjerë (me së paku dy fije 

optike) edhe pirgun tjetër në atë zonë me PoP-in tjetër respektivisht. 

 

Koordinatat e pirgut janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 

 LAT LONG 

Pirgu 7.1 42.726272 21.395592 

 

Ndërsa lokacionet e Pikave të Prezencës (PoP) që duhet lidhur me këto pirgje janë respektivisht pikat 

me koordinatat (LAT/LONG): 

 

 LAT  LONG 

PoP 7.1 42.698501 21.249144 

PoP 7.2 42.705736 21.219042 

 

Ky lokacion i pirgjeve nuk është i lidhur me infrastrukturë brezgjerë nga asnjë prej ofruesve të rrjetit 

mobil të autorizuar nga ARKEP. 

 

 

 

Harta: Lokacioni i Pirgut në Prapashticë (Prishtinë) 
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Nënprojekti 8 (LOT 8) Marali - Malishevë përfshinë pirgjet që ndodhen në zonën në Marali të 

komunës së Malishevës. 

 

Përfituesi, përveç lidhjes me infrastrukturë brezgjerë të shpejtësisë së lartë në mes të Pirgut dhe Pikës 

së Prezencës (PoP-it) së vet, është i detyruar të lidhë me infrastrukturë brezgjerë (me së paku dy fije 

optike) edhe pirgun tjetër në atë zonë me PoP-in tjetër respektivisht. 

 

Koordinatat e pirgjeve janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 

 LAT LONG 

Pirgu 8.1 42.457347 20.735911 

Pirgu 8.2 42.455326 20.732956 

 

Ndërsa lokacionet e Pikave të Prezencës (PoP) që duhet lidhur me këto pirgje janë respektivisht pikat 

me koordinatat (LAT/LONG): 

 

 LAT  LONG 

PoP 8.1 42.483620 20.743852 

PoP 8.2 42.454542 20.726939 

 

Ky lokacion i pirgjeve nuk është i lidhur me infrastrukturë brezgjerë nga asnjë prej ofruesve të rrjetit 

mobil të autorizuar nga ARKEP. 

 

 

Harta: Lokacioni i Pirgjeve në Marali (Malishevë) 
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Nënprojekti 9 (LOT 9) Grizimë - Kamenicë përfshinë pirgun që ndodhet në zonën në Grizimë të 

komunës së Kamenicës. 

 

Përfituesi, përveç lidhjes me infrastrukturë brezgjerë të shpejtësisë së lartë në mes të Pirgut dhe Pikës 

së Prezencës (PoP-it) së vet, është i detyruar të lidhë me infrastrukturë brezgjerë (me së paku dy fije 

optike) edhe pirgun tjetër në atë zonë me PoP-in tjetër respektivisht. 

 

Koordinatat e pirgut janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 

 LAT LONG 

Pirgu 9.1 42.602684 21.566738 

 

Ndërsa lokacionet e Pikave të Prezencës (PoP) që duhet lidhur me këto pirgje janë respektivisht pikat 

me koordinatat (LAT/LONG): 

 

 LAT  LONG 

PoP 9.1 42.581912 21.577547 

PoP 9.2 42.592839 21.574719 

 

Ky lokacion i pirgjeve nuk është i lidhur me infrastrukturë brezgjerë nga asnjë prej ofruesve të rrjetit 

mobil të autorizuar nga ARKEP. 

 

 

Harta: Lokacioni i Pirgut në Grizime (Kamenicë) 
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Nënprojekti 10 (LOT 10) Dramjak - Ferizaj përfshinë pirgun që ndodhet në zonën në Dramjak të 

komunës së Ferizajit. 

 

Përfituesi, përveç lidhjes me infrastrukturë brezgjerë të shpejtësisë së lartë në mes të Pirgut dhe Pikës 

së Prezencës (PoP-it) së vet, është i detyruar të lidhë me infrastrukturë brezgjerë (me së paku dy fije 

optike) edhe pirgun tjetër në atë zonë me PoP-in tjetër respektivisht. 

 

Koordinatat e pirgut janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 

 LAT LONG 

Pirgu 10.1 42.383696 21.075115 

 

Ndërsa lokacionet e Pikave të Prezencës (PoP) që duhet lidhur me këto pirgje janë respektivisht pikat 

me koordinatat (LAT/LONG): 

 

 LAT  LONG 

PoP 10.1 42.406676 21.114795 

PoP 10.2 42.412408 21.104475 

 

Ky lokacion i pirgjeve nuk është i lidhur me infrastrukturë brezgjerë nga asnjë prej ofruesve të rrjetit 

mobil të autorizuar nga ARKEP. 

 

 

 

Harta: Lokacioni i Pirgut në Dramjak (Ferizaj) 
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Nënprojekti 11 (LOT 11) Pjetërshan - Gjakovë përfshinë pirgjet që ndodhen në zonën në Pjetërshan 

të komunës së Gjakovës. 

 

Përfituesi, përveç lidhjes me infrastrukturë brezgjerë të shpejtësisë së lartë në mes të Pirgut dhe Pikës 

së Prezencës (PoP-it) së vet, është i detyruar të lidhë me infrastrukturë brezgjerë (me së paku dy fije 

optike) edhe pirgun tjetër në atë zonë me PoP-in tjetër respektivisht. 

 

Koordinatat e pirgjeve janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 

 LAT LONG 

Pirgu 11.1 42.336344 20.464532 

Pirgu 11.2 42.335853 20.464451 

 

Ndërsa lokacionet e Pikave të Prezencës (PoP) që duhet lidhur me këto pirgje janë respektivisht pikat 

me koordinatat (LAT/LONG): 

 

 LAT  LONG 

PoP 11.1 42.365500 20.435686 

PoP 11.2 42.352947 20.454381 

 

Ky lokacion i pirgjeve nuk është i lidhur me infrastrukturë brezgjerë nga asnjë prej ofruesve të rrjetit 

mobil të autorizuar nga ARKEP. 

 

 

Harta: Lokacioni i Pirgjeve në Pjetërshan (Gjakovë) 
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ANEKS B: Draft Marrëveshja e Grantit3 

SEKSIONI I. FORMA E MARRËVESHJES SË GRANTIT 

Projekti i Ekonomisë Dixhitale në Kosovë (KODE) në emër të Ministrisë së Ekonomisë (në vazhdim “ 

Autoriteti Kontraktues”) në njërën anë; dhe  

[Emri i Ofruesit të Shërbimeve], (ne vazhdim “Ofruesi i Shërbimeve”), ne anën tjetër,  

janë pajtuar te lidhin një Marrëveshje të Grantit (në vazhdim Kontrata) për: 

Grantet për financimin e Infrastrukturës dixhitale 

Me numër identifikues: [shkruaj numrin] 

Neni 1. Lënda 

1.1 Lënda e Kontratës është do të jetë ofrimi i Shërbimeve të mëposhtme nga Ofruesit të Shërbimeve:  

[shëno përshkrimin e përgjithshëm të shërbimeve], në <shëno numrin> pjesë(t) 

[Nën-projekti nr 1, përshkrimi i përgjithshëm i shërbimeve] 

[Nën-projekti nr 2, përshkrimi i përgjithshëm i shërbimeve] 

Neni 2. Çmimi 

2.1 Çmimi i Kontrates  se Sherbimeve duhet të jetë: [shëno çmimin e shërbimeve në shifra] €; [shëno çmimin 

e shërbimeve me fjalë] Euro.   

2.2 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) Kjo Marrëveshje e Grantit;  

(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës; 

(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës; 

(d) Aplikacioni për Grante i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike; 

(e) Oferta financiare (Përshkrimi i çmimeve); 

(f)  [shëno çdo dispozitë tjetër të thirrjes për aplikim]. 

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kete Kontrate 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 

                                                           
3 Para nënshkrimit të Kontratës kjo “Draft Marrëveshja e Grantit” mund të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues 

(Ministria) në përputhje me kushtet e këtij aktiviteti 
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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 të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e 

saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë apo email.  

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon nje 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/asaj. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t’i marrë të gjitha 

masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij. Pranuesi i komunikates duhet të pranojë 

marrjen e komunikates nëse kërkohet nga dërguesi 

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 lidhur në gjuhën [[angleze][shqipe][serbe]4] në dy origjinale, një prej të cilave 

është për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Ofruesin e Shërbimeve. 

 

Për Autoritetin Kontraktues 

 

 

Emri:  

Pozita: Drejtori i Projektit KODE ose Koordinatori i Projektit 

Adresa  

Nënshkrimi:  

Data:  

e-mail   

 

Për Ofruesin e Shërbimeve  

Emri:  

Pozita:  

Adresa:  

Nënshkrimi:  

e-mail:  

Data:  

Vula:  

 

  

                                                           
4 Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender. 
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SEKSIONI II I 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” konsiderohen të gjitha ato shërbime që duhet të ofrohen nga Ofruesi i Shërbimeve në 

përputhje me përshkrimin e çmimeve të përfshirë në Aplikacionin e Granteve të Ofruesit të Shërbimeve 

(Propozimi).  

1.3 “Ofruesi i Shërbimeve” është operatori ekonomik apo grupi i operatorëve ekonomik, i caktuar në 

formularin e Kontratës, i cili është palë në kontratë dhe është i obliguar të ofroj shërbimet sipas Kontratës 

dhe i cili për shërbimet e ofruara do të marrë shumën sipas Kontratës. 

1.4 “Personeli” janë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga ndonjë Nën-kontraktor si 

punonjës dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve apo ndonjë pjesë të tyre. 

1.5“Çmimi Kontratës”. përcaktohet nga çmimi i kontratës që përfaqëson shumën totale të pagueshme për 

ofrimin e shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues tek Ofruesi i Shërbimeve. 

1.6 “Nën-kontraktori” nënkupton çdo person fizik, entitet privat ose qeveritar, ose një kombinim i atyre 

më sipër, duke përfshirë pasuesit e tij ligjorë ose caktuesit e lejuar, të cilëve çdo pjesë e shërbimeve që do 

të sigurohen ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nën-kontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve. 

1.7 “Pala” do të thotë Autoriteti Kontraktues ose Ofruesi i Shërbimeve, sipas rastit dhe "Palët" do të thotë 

të dyja. 

1.8 “Autoriteti Kontraktues” nënkupton autoritetin  që i blen Shërbimet, siç është specifikuar në Kontratë. 

Në rast të kësaj kontrate është Ministrisa e Ekonomisë e Republikës së Kosovës 

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. 

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës. 

1.11 “Menaxheri i Projektit" do të thotë personi i nominuar nga Autoriteti Kontraktues dhe i shënuar në 

KVK, i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të Kontratës gjate tere kohës dhe për raportim tek 

Autoriteti Kontraktues 

1.12 "Dështimi" papërputhshmëria e Shërbimit me kushtet e Kontratës. 

Neni 2. Gjuha dhe ligji i aplikueshëm    

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 
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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 Kontraktuesit. 

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, te kësaj Kontrate,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 

dhnënien e Kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion 

tjetër financiar. 

Neni 4. Nën-kontraktimi  

4.1 Nën-kontrata 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 Elementet e Kontratës që do të nën-kontraktohen dhe Nën-kontraktorët do t’i bëhen të ditura Autoritetit 

Kontraktues ne Grant Aplikim. Ne rast te ndryshimit te Nën-kontraktuesve gjate implementimit te 

Kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet te kërkoj aprovim me shkrim nga Autoritetin Kontraktues ate 

ndryshim. Në kërkesën e tij, Ofruesi i Shërbimeve do të listojë nën-kontraktorët e propozuar të ri në 

mënyrën dhe nivelin e detajeve siç kërkohet në Aplikacionin për Grant. Të gjithë nën-kontraktorët e 

propozuar duhet të plotësojnë kërkesat e përcaktuara ne Udhëzuesin për Thirrje për Aplikim. Autoriteti 

Kontraktues brenda 30 (tridhjete) ditëve të llogaritur nga data e marrjes së kërkesës përkatëse nga Ofruesi 

i Shërbimeve duhet të informojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e tij duke paraqitur arsyet e tij nëse 

kërkesa është e refuzuar. Ofruesi i Shërbimeve nuk nën-kontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti 

Kontraktues.  

4.3 Autoriteti Kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe Nën-kontraktuesve, megjithatë 

mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme,  pagesat direkt për Nën-kontraktorët.  

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 nën-kontraktimit të ndonjë pjese 

të Kontratës ose aprovimi i nën-kontraktuesit nga ana e Autoritetit Kontraktues nuk e liron Ofruesin e 

Shërbimeve nga detyrimet e tij sipas Kontratës. 

Neni 5. Tatimi dhe Detyrimet 

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me 

Ligjin e Republikës se Kosovës.  

5.2 Ofruesi i Shërbimeve, Nën-kontraktorët, dhe Personeli i tyre duhet të paguajnë të gjitha taksat, 

detyrimet, tarifat dhe taksat e tjera që mund të vendosen sipas Ligjit në fuqi, shuma e të cilave konsiderohet 

të jetë përfshirë në Çmimin e Kontratës. 

 

Neni 6.  Fillimi dhe Përfundimi i shërbimeve 
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6.1 Kjo Kontratë do të hyjë në fuqi në datën e nënshkrimit të Kontratës nga të dyja palët ose në ndonjë datë 

tjetër të mëvonshme nese thuhet në KVK. Udhëzuesi për Grantin për Brezin e Gjerë Rural, duke përfshirë 

të gjitha ndryshimet e tij, njihet si pjesë përbërëse e kësaj Kontrate nga të gjitha palët. 

6.2 Para fillimit të Shërbimeve, Ofruesi i Shërbimeve duhet të dorëzojë tek Autoriteti Kontraktues për 

miratim një Program mbrenda afatit prej 5 (pese) diteve te punes që tregon metodat e përgjithshme, 

rregullimet, rendin dhe kohën për të gjitha aktivitetet. Menaxheri i Projektit do te aprovoj programin e 

puneve mbrenda afatit prej 5 (pese) diteve te punes. Shërbimet do të kryhen në përputhje me Programin e 

miratuar ashtu siç është azhurnuar. 

6.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet të fillojë Shërbimet sa më parë që është e mundur në mënyrë të arsyeshme 

pas marrjes së urdhrit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë. 

6.4 Ofruesi i Shërbimeve duhet të përfundojë Sherbimet deri me Datën e Planifikuar të Përfundimit, siç 

është përcaktuar në KVK. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i plotëson Sherbimetderi 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 të të gjitha aktiviteteve. 

6.5 Vendi i kryerjes së Shërbimeve është i specifikuar në KVK. 

6.6 Përveç kur Palët bien dakord ndryshe, Implemtntimi i Kontratës fillon pas leshimit te Urdhereses 

fillestare te punes nga Menaxheri i Projektit e jo më vonë se 30 (tridhjete) ditë pas publikimit te Njoftimit 

për Dhënien e Kontratës ne Ëeb faqen e Projektit KODE. Pas kësaj date, Ofruesi i Shërbimeve ka të drejtë 

të mos implementoj Kontratën dhe të marrë shkëputjen ose kompensimin për dëmin që ai/ajo ka pësuar. 

Ofruesi i Shërbimeve do të humbasë këtë të drejtë nëse ai/ajo nuk e ushtron atë brenda 30 (tridhjete) ditëve 

nga mbarimi i periudhës prej 30 (tridhjete) ditësh te cekur ne kete paragraf. 

Neni 7. Zgjatja e periudhës së përfundimit të Kontratës 

7.1 Ofruesi i Shërbimeve mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit te Kontratës nëse 

Implementimi i tij mund te vonohet për ndonjë nga arsyet e mëposhtme: 

 (a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës; 

(b) forca madhore siç përcaktohet në Nenin 8 të kësaj Kontrate; 

 

7.2 Sapo të bëhet e njohur për Ofruesin e Shërbimeve, por jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë para 

datës nga konstatimi se mund të ndodhë një vonesë ne implementimin e Kontratës, Ofruesi i Shërbimeve 

duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për qëllimin e tij/saj për kërkesë për zgjatjen e kontratës dhe 

tregoni arsyetimin për periudhën kohore për të cilën do të kërkohet zgjatja e tillë. Sa më shpejt që të jetë 

e mundur, por jo më vonë se brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve Ofruesit të Shërbimeve, t’i japë Autoritetit 

Kontraktues kërkesën formale për zgjatjen e Kontratës.  Kjo kërkesë duhet të përfshijë shpjegim të plotë 

të arsyeve për zgjatjen e Kontratës dhe kohëzgjatjen e saj. 

7.3 Brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e kërkesës referuar nëNenin 7 paragrafi 7.2 të kësaj 

Kontrate, Autoriteti Kontraktues do të njoftojë me shkrim Ofruesin e Shërbimeve, ose për dhënien e një 

shtyrje te Kontratës në mënyrë prospektive ose retrospektive të kohëzgjatjes së kërkuar ose kohëzgjatje të 

ndryshme të arsyetuar, ose të informojë Ofruesin e Shërbimit se ai/ajo është nuk ka të drejtë për zgjatje te 

Kontratës. 

 

Neni 8. Forca Madhore 
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8.1. Asnjëra Palë nuk konsiderohet të ketë shkelur obligimet e saj sipas të Kontratës nëse kryerja e këtyre 

obligimeve pengohet nga ndonjë rrethanë e forcës madhore që lind pas datës së njoftimit të dhënies së 

kontratës ose datës kur kontrata hyn në fuqi. 

8.2. Termi "forcë madhore", siç përdoret këtu, do të thotë veprime të Zotit, greva, pengesa ose shqetësime 

të tjera industriale, veprime të armikut publik, luftërat, të deklaruara apo jo, bllokadat, kryengritjet, trazirat, 

epidemitë, rrëshqitjet e dheut, tërmetet , stuhitë, rrufetë, përmbytjet, shpërthimet, trazirat civile, 

shpërthimet, dhe çdo ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikueshme, përtej kontrollit të secilës Palë dhe e 

cila me ushtrimin e kujdesit të duhur, asnjëra Palë nuk është në gjendje të kalojë. 

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të ndërmarrë të gjitha masat e arsyeshme për të 

larguar paaftësinë e Palës së tillë për të përmbushur obligimet e saj në vijim me një vonesë minimale. 

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet likuide ose shkëputjen e vonesës nëse vonesa 

në kryerjen ose dështimi tjetër për të përmbushur obligimet e tij sipas Kontratës është rezultat i një 

ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti Kontraktues në mënyrë të ngjashme nuk do të jetë përgjegjës për 

pagesën e interesit për pagesat e vonuara, për mos-përmbushjen ose për ndërprerjen e vonesës nëse vonesa 

e Autoritetit Kontraktues ose dështimi tjetër për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore. 

8.5. Nëse ndonjëra Palë konsideron se ka pasur ndonjë rrethanë të forcës madhore që mund të ndikojë në 

përmbushjen e obligimeve të saj, duhet të njoftojë Palën tjetër menjëherë duke dhënë detaje mbi natyrën, 

kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin e mundshëm të rrethanave. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga 

Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë të përmbushë obligimet e tij sipas 

Kontratës për aq sa është e arsyeshme dhe kërkon të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për përmbushjen 

e obligimeve të tij, të cilat nuk janë penguar nga ngjarja e forcës madhore. Ofruesi i Shërbimeve nuk do 

të vë në fuqi mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet nga Menaxheri i Projektit. 

Neni 9. Shkëputja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues 

9.1 Autoriteti Kontraktues, pas dhënies së njoftimit 15 (pesëmbëdhjetë) dite pune tek Ofruesi i 

Shërbimeve, mund ta shkëputë kontratën në ndonjë prej rasteve të mëposhtme: 

(a) Ofruesi i Shërbimeve nuk respekton brenda një kohe të arsyeshme pas njoftimit të dhënë nga 

Autoriteti Kontraktues që kërkon që ai të bëjë më të mirën për neglizhimin ose dështimin për të kryer 

detyrimet të tij sipas Kontratës që ndikon seriozisht në kryerjen e duhur dhe me kohë të dispozitave te 

Shërbimeve; 

(b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose neglizhon të kryejë urdhëresat administrative të dhëna nga 

Autoriteti Kontraktues; 

(c) Ofruesi i Shërbimeve cakton kontratën ose Nën-kontratat pa autorizimin e Autoritetit Kontraktues; 

(d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke falimentuar, punët e tij janë duke u administruar 

nga gjykatat, ka lidhur një marrëveshje me kreditorët, ka pezulluar aktivitetet afariste, është subjekt i 

procedurave gjyqësore në lidhje me ato çështje ose është në ndonjë mënyrë në situatë analoge që lind 

nga një procedurë e ngjashme e parashikuar në legjislacionin ose rregulloret kombëtare; 

(e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një vepër penale në lidhje me sjelljen e tij profesionale me 

një aktvendim me forcë res judicata; 

(f) Ofruesi i Shërbimeve është gjetur fajtor për sjellje të rëndë profesionale të vërtetuar me çdo mjet që 

Autoriteti Kontraktues mund të arsyetoj; 
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(g) Ofruesi i Shërbimeve ka qenë subjekt i një vendimi i cili ka forcën e res judicata për mashtrim, 

korrupsion, përfshirje në një organizatë kriminale;  

 (h) ndonjë modifikim organizativ ndodh që përfshin një ndryshim në personalitetin juridik, natyrën 

ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse modifikimi i tillë regjistrohet në një shtojcë të 

Kontratës; 

(i) ndodh ndonjë pengesë tjetër ligjore që pengon kryerjen e Kontratës; 

(j) Ofruesi i Shërbimeve nuk siguron garancionet ose sigurimet e kërkuara, ose personi që ofron 

garancionet ose sigurimet nuk është në gjendje t'i përmbahet angazhimeve të tij. 

9.2 Ndërprerja nuk do të cenojë asnjë të drejtë ose kompetencë tjetër të Autoritetit Kontraktues dhe 

Ofruesit të Shërbimeve sipas Kontratës. Autoriteti Kontraktues mundet, pas kësaj, të lidhë ndonjë Kontratë 

tjetër me palën e tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.  

9.3 Autoriteti Kontraktues, me lëshimin e njoftimit të ndërprerjes së Kontratës, udhëzon Ofruesin e 

Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për t'i përmbyllur Shërbimet në një mënyrë të shpejtë 

dhe të rregullt dhe në mënyrë të tillë që t'i mbajë kostot në minimum. 

9.4 Në rast të ndërprerjes, Autoriteti Kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit 

të Shërbimeve ose përfaqësuesve të tij ose duke i thirrur at në mënyrë të rregullt, të hartojë një raport mbi 

shërbimet e kryera. Gjithashtu do të hartohet një deklaratë e shumave që duhet t’i paguhet Ofruesit të 

Shërbimeve dhe të shumave që Ofruesi i Shërbimeve i detyrohet Autoritetit Kontraktues në datën e 

përfundimit të Kontratës. 

9.5 Autoriteti Kontraktues nuk është i obliguar të bëjë pagesa të mëtejme tek Ofruesi i Shërbimeve deri 

në përfundimin e shërbimeve, me ç'rast Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kthejë nga Ofruesi i Shërbimit 

kostot shtesë, nëse ka, të ofrimit të ofruesit të shërbimeve ose të paguajë çdo balancë që duhet të paguhet 

tek Ofruesi i Shërbimeve para përfundimit të Kontratës. 

9.6 Nëse Autoriteti Kontraktues ndërpret Kontratën, ai do të ketë të drejtën të kthejë nga Ofruesi i 

Shërbimeve çdo humbje që ka pësuar sipas kushteve Kontraktuale. 

Neni 10. Shkëputja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve 

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pas njoftimit 15 (pesëmbëdhjetë) dite pune tek Autoriteti Kontraktues, mund 

ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti Kontraktues; 

(a) nuk i paguan Ofruesit të Shërbimeve shumat e duhura sipas Kontratës; 

(b) dështon te përmbushë detyrimet e tjera sipas kontratës pasi Ofruesi i Shërbimeve ka kontaktuar me 

Autoritetin e Kontaktit me shkrim me kërkesën për të përmbushur kushtet e Kontratës. Ky komunikim 

duhet të përfshijë shpjegimin e çështjes dhe të specifikojë dispozitat  e kontratës në fjalë. Autoriteti 

kontraktues do të lejohet që 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune nga data e marrjes së komunikimit përkatës 

t'i përgjigjet Ofruesit të Shërbimeve me shkrim nëse nuk ka ndonjë dështim në lidhje me detyrimet e 

tij sipas Kontratës ose për të përmbushur detyrimet e tij në fjalë. 

(c) nëse, si rezultat i forcës madhore, Ofruesi i Shërbimeve nuk është në gjendje të kryejë një pjesë 

materiale të Shërbimeve për një periudhë jo më të shkurtër se 30 (tridhjetë) ditë.  

 

10.2 Ndërprerja nuk do të cenojë asnjë të drejtë ose kompetencë tjetër sipas kontratës së Autoritetit 

Kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve. 
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10.3 Në rast të ndërprerjes sipas pikës (a) dhe (b) sipas Nenit 10.1 te Kontratës, Autoriteti Kontraktues do 

t'i kompensoje  Ofruesit të Shërbimeve për ndonjë humbje që Ofruesi i Shërbimeve mund të ketë pësuar, 

për shkak të dështimit të Autoritetit Kontraktues në përputhje me dispozitat e Kontratës. 

Neni 11. Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve 

11.1 Ofruesi do të ofron Shërbimet sipas Kontratës nën përgjegjësinë e tij me kujdesin, efikasitetin 

dhe zellin e duhur, në përputhje me praktikat më të mira profesionale. 

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhëresat administrative të dhëna nga Autoriteti 

Kontraktues. Kur Ofruesi i Shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhëresë administrative shkon 

përtej fushëveprimit të Kontratës, ai/ajo, si dhimbje ndaj shkeljes së Kontratës, njofton Autoritetin 

Kontraktues për të, duke dhënë arsyet e tij/saj, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e urdhëresës. 

Ekzekutimi i urdhëresës administrative nuk pezullohet për shkak të këtij njoftimi. 

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet të respektojë dhe të punojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi 

në Republikën e Kosovës dhe duhet të sigurojë që personeli i tij, personat e varur dhe punonjësit e tij/saj 

lokalë të respektojnë dhe t'i përmbahen të gjitha ligjeve dhe rregulloreve të tilla.  

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me 

kontratën si private dhe konfidenciale. Ai/ajo nuk do të ruajë, për aq sa është e nevojshme për qëllimet e 

ekzekutimit të Kontratës, të publikojë ose zbulojë ndonjë detaj të Kontratës pa pëlqimin paraprak me 

shkrim të Autoritetit Kontraktues.  

11.5 Nëse Ofruesi i Shërbimeve është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të 

gjithë personat ose korporatat e tilla duhet të jenë të detyruar bashkërisht dhe individualisht të përmbushin 

kushtet e Kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tyre për qëllimet e kësaj 

Kontrate, ka autoritetin të lidhë konsorciumin. Përbërja e konzorciumit nuk duhet të ndryshohet pa 

pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues. 

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojë personelin kyç të identifikuar në Aplikacionin e tij/saj për Grant 

për të kryer funksionet e deklaruara në Aplikacionin e tij/saj për Grant. Për më tepër, gjatë implementimit 

te Kontratës  dhe në bazë të një kërkese të shkruar dhe të arsyetuar, Autoriteti Kontraktues mund të kërkojë 

zëvendësim nëse gjen se  anëtaret e personelit kyç janë te paefektshëm ose nuk i kryen detyrat e tij sipas 

Kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç vetëm nëse 

kualifikimet relevante janë të barabarta ose tejkalojnë kualifikimet e personelit të listuar në Aplikacionin 

për Grant. 

Neni 12. Obligimet e Autoriteti Kontraktues 

12.1 Autoriteti Kontraktues duhet të furnizojë menjëherë Ofruesin e Shërbimeve me çdo informatë dhe/ose 

dokumentacion në dispozicion të tij, të cilat mund të jenë relevante për përmbushjen e Kontratës. 

Dokumentet e tilla do t'i kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave. 

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë që të jetë e mundur me Ofruesin e 

Shërbimeve për të ofruar informata që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer 

Kontratën. 

12.3 Autoriteti Kontraktues do të emërojë një Menaxher të Projektit, do të shënoj emrin e tij/saj dhe detajet 

e kontaktit në KVK. 
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Neni 13. Dëmet e likuiduara 

13.1 Ofruesi i Shërbimeve do të paguajë dëmet e likuiduara tek Autoriteti Kontraktues sipas normës ditore 

të deklaruar në KVK për secilën ditë që Data e Përfundimit është më e vonshme se Data e Kërkuara e 

Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. 

Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga çdo pagesë që duhet t’i paguhet Ofruesit të 

Shërbimeve. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve. 

13.2 Nëse Data e Përfundimit zgjatet pasi të jenë paguar dëmet e likuiduara, Autoriteti Kontraktues do të 

korrigjojë çdo pagesë të tepërt të dëmeve të likuiduara nga Ofruesi i Shërbimeve duke përshtatur certifikatën 

e ardhshme të pagesës. 

Neni 14. Sigurimi i Performancës 

14.1 Ofruesi i Shërbimeve, jo më vonë se dita e nënshkrimit të Kontratës, duhet t’i ofrojë Autoritetit 

Kontraktues një garancion për kryerjen e plotë dhe të duhur të Kontratës. Shuma e sigurimit të ekzekutimit 

është e specifikuar në KVK. Garancioni i ekzekutimit do të mbahet kundrejt pagesës tek Autoriteti 

Kontraktues për çdo humbje që rezulton nga dështimi i Ofruesit të Shërbimeve për të përmbushur plotësisht 

dhe në mënyrë të duhur detyrimet e tij/saj Kontraktuale.  

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm per 30 (tridhjete) ditë pas lëshimit të Certifikatës së 

Përfundimit nga Autoriteti Kontraktues. 

14.3 Garancioni i ekzekutimit të Kontratës duhet të jetë në përputhje me formatin e specifikuar në Seksioni 

IV të kësaj Kontrate. 

Neni 15. Parimet e përgjithshme të pagesës 

15.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat do t'i bëhen Ofruesit të Shërbimeve sipas orarit të pagesave të 

caktuara në KVK. 

15.2. Pagesa behet për Kërkesën për Pagesë (forma e kërkesës është në Aneksin C Formularët relevant 

për aplikim) e lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve dhe duhet të bëhet në llogarinë bankare të caktuar nga 

Ofruesi i Shërbimit në Formularin e Identifikimit Financiar të përfshirë në Pjesën V të kësaj Kontrate. Në 

rast se kërkohet ndryshimi i llogarisë bankare, Ofruesi i Shërbimeve duhet të përdorë të njëjtën forme për 

të njoftuar Autoritetin Kontraktues për ndryshimin e tillë 

15.3 Faturat duhet të paguhen brenda 30 (tridhjete) ditëve nga data e pranimit te Kërkesës per Pagese e 

cila regjistrohet nga Autoritetit Kontraktues. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e 

Autoritetit Kontraktues. Autoriteti Kontraktues nuk do te procesojë Kërkesën për Pagesë jo komplete ose 

te pasakta. 

15.4. Autoriteti kontraktues mund të pezullojë periudhën prej 30 (tridhjetë) ditësh dhe të njoftojë në 

mënyrën e duhur Ofruesin e Shërbimeve kur konstaton se kualifikimi i shpenzimeve në tërësi ose 

pjesërisht nuk është arsyetuar për të vërtetuar pagesën ose ka dyshim të arsyeshëm lidhur me 

pranueshmërinë e plotë ose të pjesshme të shpenzimeve. Në rastin e fundit, Autoriteti Kontraktor mund të 

kryejë një inspektim në vend ose ndryshe për kontrolle dhe sqarime të mëtejshme. Ofruesi i Shërbimeve 

do të bashkëpunojë plotësisht me përfaqësuesit përkatës të Autoritetit Kontraktues, duke përfshirë, por pa 

u kufizuar në, dhënien e sqarimeve, ndryshimeve dhe (ose) informacioneve të mëtejshme sa më shpejt që 

të jetë e mundur, por jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kërkesën përkatëse të bërë nga Autoriteti 

Kontraktues.  
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Llogaritja e periudhës së pagesës do të rikthehet nga data kur është regjistruar Kërkesën për Pagesë të 

hartuar siç duhet. 

15.5 Pas skadimit të afatit të përcaktuar në nenin 15.3 të kësaj Kontrate, Ofruesi i Shërbimeve mundet, 

brenda dy (2) muajve nga pagesa e vonuar, të kërkojë interes për pagesën e vonuar me normën e zbritur 

të aplikuar nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati, plus shtatë 

pikë përqindjeje. Interesi i pagesës së vonuar zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të 

pagesës (ekskluzive) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit Kontraktues (inkluzive). 

15.6 Çdo vonesë në pagesë per më shumë se 90 (nëntëdhjetë) ditë nga skadimi i afatit të përcaktuar në 

nenin 15.3 te kësaj Kontrate do t'i japë të drejtën Ofruesit të Shërbimeve që të mos kryejë kontratën ose ta 

shkëpusë Kontratën, me njoftim paraprak prej 30 (tridhjete) ditë tek Autoriteti Kontraktues. 

15.7. Ofruesi i Shërbimeve duhet të mbajë llogari të sakta dhe të rregullta për zbatimin e Kontratës duke 

përdorur një sistem të përshtatshëm kontabiliteti. Ky sistem mund të jetë ose një pjesë e integruar e sistemit 

të rregullt të Ofruesit të Shërbimeve ose një ndihmës i atij sistemi. Ky sistem do të kryhet në përputhje me 

politikat dhe rregullat e kontabilitetit dhe libër mbajtjes që zbatohen në vendin përkatës. Llogaritë dhe 

shpenzimet që lidhen me Kontratën duhet të jenë lehtësisht të identifikueshme dhe të verifikueshme. Kjo 

mund të bëhet duke përdorur llogari të ndara për Kontratën ose duke siguruar që shpenzimet për kontratë 

mund të identifikohen lehtësisht dhe të gjurmohen në sistemet e kontabilitetit dhe libër mbajtjes së Ofruesit 

të Shërbimeve. Llogaritë duhet të ofrojnë detaje të interesit që rrjedhin nga fondet e paguara nga Autoriteti 

Kontraktues. 

15.8. Ofruesi i Shërbimeve duhet të sigurohet që raporti financiar të harmonizohet siç duhet dhe lehtësisht 

me sistemin e kontabilitetit dhe libër mbajtjes së Ofruesve të Shërbimeve dhe kontabilitetit bazë dhe të 

dhënave të tjera përkatëse. Për këtë qëllim, Ofruesi i Shërbimeve do të përgatisë dhe mbajë 

bashkërendimet e duhura, oraret mbështetëse, analizat dhe ndarjet për inspektim dhe verifikim. 

15.9. Çdo ndryshim i arsyeshëm i vlerës së pagesës nga vlera e paraqitur në Marrëveshjen e Grantit, duhet 

të aprovohet nga KODE-NJIP para paraqitjes së kërkesës për pagesë. 

Neni 16. Monitorimi, Inspektimi dhe Kontrolli i Cilësisë 

16.1 Ofruesi i Shërbimeve duhet t’i ofrojë Autoritetit Kontraktues të gjitha informatat e kërkuara dhe 

komplete për zbatimin e Kontratës. Për këtë qëllim, Ofruesi i Shërbimeve do të hartojë raporte. Këto raporte 

do të përbëhen nga një seksion narrative dhe një seksion financiar. Raportet do të mbulojnë implementimin 

e tërësishëm te nën-projektit. Çdo raport duhet të japë një llogari të plotë dhe ne detaje të zbatimit e nen-

projektit për periudhën e mbuluar.  

16.2. Autoriteti Kontraktues mund të kërkojë nga Ofertuesi i Shërbimeve informacione shtesë për 

implementimin e Nen-projektit në çdo kohë. Ofertuesi i Shërbimeve do ti dorëzoj informacionet e kërkuara 

brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga data e kërkesës. 

16.3. Raportet duhet të hartohen në gjuhën e Kontratës dhe t’i dorëzohen Autoritetit Kontraktues. 

16.4. Inspektimi i Shërbimeve do te behet e sipas pricipeve gjenerale dhe modaliteteve siç tregohet në KVK. 

Autoriteti Kontraktues do të inspektoj performancën e Ofruesit të Shërbimeve ne kuadër te Kontratës dhe 

do ta njoftojë atë/ate për çdo Defekt që gjendet. Procesi i Inspektimit nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e 

Ofruesit të Shërbimeve ne kuadër te Kontratës. Autoriteti Kontraktues mund të kërkoj identifikoj, lokalizoj 

dhe (ose) të gjitha defektet dhe testoj ndonjë dhe (ose) të gjitha Shërbimet. Periudha e Përgjegjësisë për 

Defekte është e përcaktuar në KVK. 



27 
 

Neni 17. Korrigjimi i Defekteve 

17.1 Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Ofruesin e Shërbimeve për çdo Defekt (e) para përfundimit të 

Kontratës. Në një njoftim të tillë, Autoriteti Kontraktues do të krijojë një afat kohor për të korrigjuar 

Defektin. Ofruesi i Shërbimeve duhet të korrigjojë defektin brenda afatit kohor të përcaktuar  Periudha e 

përgjegjësisë së defekteve do të zgjatet derisa  Defektet jane korrigjuar dhe kjo eshte e konfirmuar nga 

Autoriteti Kontraktues. 

17.2 Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar nga  Autoritetit 

Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të Defektit dhe do te obligojë  

Ofruesin e Shërbimeve do të paguajë shumën e vlerësuar  dhe një Ndëshkim për Mungesa e Performancës 

ne kuadër te Kontratës te llogaritur si përshkruhet në  Nenin 13.1 të Kontratës. 

Neni 18.  Përgjegjësia dhe Pasojat e Shkeljes së Kontratës 

18.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marrë përgjegjësinë e vetme ndaj palëve të treta, duke përfshirë 

përgjegjësinë për dëmet ose lëndimet e çdo lloji të shkaktuara prej tyre gjatë kryerjes së shërbimeve ose 

si rrjedhojë e Kontratës. Ofruesi i Shërbimeve do të shkarkojë Autoritetin Kontraktues nga të gjitha 

përgjegjësitë që rrjedhin nga çdo kërkesë ose veprim i sjellë si rezultat i një shkeljeje nga Ofruesi i 

Shërbimeve ose nga punonjësit e Ofruesit të Shërbimeve ose individët për të cilët këta punonjës janë 

përgjegjës për rregullat ose rregulloret ose si rezultat të shkeljes së të drejtave të një pale të tretë. 

18.2. Një palë do të jetë në shkelje të kontratës nëse nuk përmbush shkarkimin e ndonjë prej obligimeve të 

saj sipas kontratës siç përshkruhet në Nenet 9 dhe 10 te kësaj Kontrate. 

18.3 Kur të ndodh një shkelje e kontratës, Pala e dëmtuar ka të drejtë për kompensimet e mëposhtme: 

  (a) Kthimi i pagesave te kryera; te cilat Ministria mund të rimarrë nga Ofruesi i Shërbimeve  dhe Ofruesi 

i Shërbimeve ka obligim të paguajë çdo pagesë të pranuar nga Pagesat e Grantit; 

     (b) dëmtimet; dhe(ose) 

     (c) ndërprerjen e Kontratës. 

 

18.4 Përveç masave të lartpërmendura, dëmet mund të jepen. Ato mund të jenë ose: 

      (a) Dëme të përgjithshme; ose 

      (b) dëme të likuiduara.  

 

18.5 Kthimi i dëmeve, shumat e paguara dhe shpenzimet që kanë rezultuar nga aplikimi i masave të ofruara 

në këtë Nen do të ndikohen nga zbritja nga shumat që do t’i paguhen Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, 

ose përmes pagesave nën garancion. 

Neni 19. Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve 

19.1 Palët duhet të bëjnë çdo përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore çdo mosmarrëveshje që mund 

të lindë ndërmjet tyre. Pasi të ketë lindur një mosmarrëveshje, Palët do të njoftojnë njëri-tjetrin me shkrim 

për qëndrimet e tyre mbi mosmarrëveshjen dhe për çdo zgjidhje që ata e konsiderojnë të pranueshme. Nëse 

ndonjëra Palë e konsideron të dobishme, Palët duhet të takohen dhe do të përpiqen të zgjidhin 

mosmarrëveshjen. Pala do t'i përgjigjet një kërkese për zgjidhje miqësore brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve 

nga një kërkesë e tillë. Periudha maksimale e përcaktuar për arritjen e një zgjidhjeje të tillë do të jetë 30 

(tridhjete) ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur një zgjidhje miqësore dështon ose një 
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palë dështon të përgjigjet në kohë për kërkesat për një zgjidhje, secila Palë do të jetë e lirë të vazhdojë në 

fazën tjetër të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjeve duke njoftuar tjetrën palë me shkrim. 

19.2. Në qoftë se procedura e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve miqësore dështon, Palët mund të bien dakord 

për të provuar pajtimin nëpërmjet institucionit të përcaktuar në KVK. Nëse nuk arrihet ndonjë zgjidhje 

mbrenda 30 (tridhjete) ditëve nga fillimi i procedurës së pajtimit, secila Palë do të ketë të drejtë të kalojë 

në nivelin e ardhshëm të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. 

Neni 20. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me anë të procesit gjyqësor 

20.1 Në qoftë se nuk arrihet ndonjë zgjidhje brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga fillimi i procedurës miqësore 

të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, secila Palë mund të kërkojë ose: 

(a) vendimin e gjykatës; ose 

(b) kur palët bien dakord, një vendim arbitrazhi në përputhje me KVK. 

 

20.2 Modeli i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, gjegjësisht gjykatat ose arbitrazhi do të vendosen nga palët 

para nënshkrimit të kontratës 

Neni 21. Dëmshpërblimi 

21.1 Ofruesi i Shërbimeve do të mbrojë dhe të dëmshpërblejë Autoritetin Kontraktues dhe zyrtarët e 

tanishëm dhe të mëparshëm, drejtorët, punonjësit dhe agjentët dhe do ta mbajë atë dhe ata të padëmtuar nga 

dhe kundër çdo kostimi, humbjeje, dëmeve dhe pagesa të bëra nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë 

por pa u kufizuar në tarifën e avokatëve dhe shpenzimet në lidhje me ndonjë: neglizhencë ose sjellje të 

pahijshme nga Ofruesi i Shërbimeve, shkelja ose pretendimi i shkeljeve të përfaqësuesve të Ofruesve të 

Shërbimeve, kërkesë nga një palë e tretë që ofrimi i këtyre Shërbimeve nga Ofruesi i Shërbimeve ose 

përdorimi nga ose në emër të Autoritetit Kontraktues ose të çdo pasurie të përdorur ose të ofruar nga Ofruesi 

i Shërbimeve në lidhje me kryerjen e shërbimeve shkel të Drejtat e Pronësisë Intelektuale të asaj pale të 

tretë. 

Neni 22. Transferimi i të drejtave dhe obligimeve në kuadër të Kontratës 

22.1 Të gjitha të drejtat dhe detyrimet e Projektit KODE sipas kësaj Kontrate do të transferohen tek 

Ministria nëse Projekti KODE pushon së ekzistuari.  
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SEKSIONI III. KUSHTET E VEÇANTA TË KONTRATËS 

KVK e mëposhtme do të plotësojë dhe / ose ndryshojë KPK. Kudo që ka një konflikt, dispozitat e KVK 

këtu do të mbizotërojnë në dispozitat e KPK. 

Kushtet e Përgjithshme të 

Kontratës 

Amendamenti/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK 

Nenit  Neni 

Nr. 

 

Ligji i aplikueshëm 

dhe gjuha 

2.1 Skema e grantit 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. Ligji i aplikueshëm për këtë 

Marrëveshje të Grantit është legjislacioni në fuqi i Republikës 

së Kosovës. 

 2.2  Gjuha e përdorur është [shëno gjuhën e procedurës]. 

Fillimi dhe 

Përfundimi i 

shërbimeve 

6.1 Data e fillimit për fillimin e Shërbimeve është: pas lëshimit të 

urdhrit të fillimit nga Menaxheri i Projektit. 

 6.4 Data e Përfundimit është: [shkruaj datën] 

 6.5 Vendi i kryerjes së shërbimeve është [shëno vendin] 

Obligimet e 

Autoriteti 

Kontraktues 

12.3 Menaxheri i Projektit është: [shëno emrin, adresën e 

Menaxherit të Projektit] 

Dëmet e 

likuidueshme 

13.1 Norma e dëmeve të likuidueshme është 0.10% e Çmimit të 

Kontratës për ditë. 

Shuma maksimale e dëmeve të likuidueshme për të tërë 

kontratën është 10% e Çmimit përfundimtar të Kontratës 

Sigurimi i 

Performancës 

14.1 Shuma e Sigurimit të Performancës është 10% e Çmimit të 

Kontratës. 

Përveç kësaj klauzole: 

Pas përfundimit të Marrëveshjes së Grantit dhe para se të bëhet 

pagesa përfundimtare, Ofruesi i Shërbimeve duhet të dorëzojë 

tek Autoriteti Kontraktues një garanci nga banka ose nga një 

shoqëri sigurimi në shumën prej 2% të Çmimit te Kontratës, në 

mënyrë që të ofrojë shërbime të internetit me brez të gjerë te 

kualitetit te caktuar, pa pagesë për një periudhë prej së paku 5 

(pesë) viteve, pas përfundimit të Nën-projektit, tek institucionet 

publike në zonën ose zonat përkatëse të pambuluara. 
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Parimet e 

përgjithshme të 

pagesës 

15.1 Orari i pagesës do të jetë: 100% e Çmimit te Kontrates, do te 

paguhet pas pranimit te Çertifikates se Kompletimit te Puneve, 

nga autoriteti Kontratkues. 

Monitorimi, 

Inspektimidhe 

Kontrolli i Cilësisë 

16.4 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti 

Kontraktues janë si në vijim:  

Për çdo Nën-Projekt duhet të planifikohen së paku 3 (tre) 

inspektime në terren: 1) para publikimit të Thirrjes për Aplikime; 

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, Autoriteti Kontraktues do të kryejë inspektime në terren 

dhe verifikime të tjera sa herë që është e nevojshme. 

Periudha e Përgjegjësisë ndaj Defekteve është: Nuk ka. 

Zgjidhja miqësore e 

mosmarrëveshjeve 

19.2 Komiteti Ndërmjetësues – Ministria e Drejtësisë e Republikës së 

Kosovës, rr. Pashko Vasa, Prishtine, Kosove 

Zgjidhja e 

mosmarrëveshjeve 

me anë të procesit 

gjyqësor 

20.1 a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet Palëve që mund të lindë gjatë 

ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk ka qenë e mundur të 

zgjidhet ndryshe ndërmjet Palëve, do të dorëzohet në Gjykatën 

Kompetente në përputhje me ligjin e Kosovës. 

ose 

b) kur palët shprehimisht pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet 

Palëve që mund të lindë gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se 

nuk ka qenë e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet Palëve, do të 

paraqitet në arbitrazhin e në përputhje me Ligjet e Kosovës.  
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SEKSIONI  IV: FORMULARI I SIGURISË SË EKZEKUTIMIT 

[Me logon e institucionit financiar që e jep sigurinë] 

Për:  Ministria e Ekonomisë– Projekti  KODE 

(në vazhdim: “autoriteti kontraktues”  

 

Në emër të: [emri dhe adresa e operatorit ekonomik] 

(në vazhdim “Ofruesi i Shërbimeve”) 

 

Thirrja për Aplikim: __________ 

 

Garancion me kërkesë te pare 

DERISA Ofruesi i Shërbimeve i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të 

ekzekutimit duke iu referuar Thirrjes për Aplikim , me numër të thirrjes për aplikim të lartcekur të 

dërguar nga Autoriteti Kontraktues; 

DHE NGASE Ofruesi i Shërbimeve dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Thirrjen 

për Aplikim;  

DHE NGASE ne jemi pajtuar t`i japim Ofruesit të Shërbimeve këtë siguri: 

  

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në 

emër të ofruesit të shërbimeve, 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 Ofruesi 

i Shërbimeve ka dështuar të plotësojë detyrimet e tij sipas Kontratës dhe kjo i ka shkaktuar 

Autoritetit Kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e Kontratës 

në fjalë; dhe 

b) Ofruesi i Shërbimeve ka dështuar që të ekzekutojë Kontratën të nënshkruar dhe si rezultat i saj 

kanë mbetur pa u paguar punëtorët, Nën-kontraktorët dhe /ose furnizues të materialeve. 

Pagesa në shumën e caktuar 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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SEKSIONI V I KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR 

MBAJTËSI I LLOGARISË 

Emri  

Adresa  

Qyteti  

Kodi Postar  

Kontakti  

Telefoni  

Fax  

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) 

 

 

 

 


