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PJESA E PARË   

UDHËZIME PËR OFERTUESIT  
 

 
I. TË PËRGJITHSHME  
 
A. Dhënja e një Nënkontratë për të siguruar shërbimet në lidhje me këtë Kërkesë për Propozim 

(KPP) është subjekt i fondeve në dispozicion.  
 
B. Projekti EYE rezervon të drejtën për të refuzuar secilin propozim apo të gjitha propozimet. Nuk 

ekziston asnjë detyrim i shprehur ose i nënkuptuar nga ana e kontraktorit (EYE), për të ofruar 
ndonjë shpërblim për punën apo koston e shkaktuar në përgatitjen e propozimit si përgjigje 
ndaj kësaj Kërkese për Propozime.  

 
C. Propozimi do të dorëzohet në përputhje me udhëzimet e përcaktuara më tutje. Ofertuesi duhet 

të paraqesë propozimin e tyre në një (1) origjinal, të shënuar qartë 'Origjinali', tri (3) kopje, 
secila e shënuar 'Kopje', dhe një (1) version elektronik, në një zarf të mbyllur të shënuar si në 
vijim: 

KPP No. 10/2018_EYE_Output 1.2 
 

D. Të gjitha propozimet e pranuara si përgjigje e KPP-së do të jenë pronë e projektit EYE dhe nuk 
do t’i kthehen ofertuesit.  

 
E. Pyetjet në lidhje me këtë Kërkesë për Propozim mund të bëhen përmes emalit lshllaku@eye-

kosovo.org deri më 20 Korrik 2018, ora 16:00. Asnjë pyetje në lidhje me këtë KPP nuk do të 
merret parasysh pas datës së shënuar.  

 
II. ORARI  
 

A. Propozimi i ofertës duhet të dorëzohet tek EYE jo më vonë se me datën 27 Korrik 2018, 
ora 16:00, në adresën e mëposhtme: 

Personi kontaktues: Znj. Elheme Xheladini 

HELVETAS Swiss Intercooperation - Kosovë 

Rr: Nazim Gafurri 33, P.O. Box 2 

10000, Prishtinë 
 
B. EYE parashikon që puna të fillojë pas datës 10 Gusht 2018 dhe të përfundojë në periudhën e 
përcaktuar në TeR. 
 
III. E DREJTA PËR T’U ZGJEDHUR  
 
Pjesëmarrja në këtë KPP është e hapur për të gjithë personat juridik1 të regjistruar dhe të njohur 
sipas ligjeve të Kosovës që veprojnë së paku që 1 vjet, me përvojë relevante për detyrat e 
përcaktuara në TeR. 

                                                           
1 Për qëllimim e duhur të kësaj KPP-je, subjekt juridik nënkupton personin juridik i cili përcaktohet me Ligjin 

02/L-123 për organizatat e biznesit (p.sh. përjashtohen vetëm ndërmarrjet e bizneseve personale, shoqëritë e 
përgjithshme dhe ortakëritë e kufizuara).   
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Pamundësia e ofertuesit për t’i dëshmuar kriteret për të drejtën për t’u zgjedhur do ta interpretojë 
propozimin si të papërshtatshëm për t’u marrë në konsideratë.  

 
IV. NDALESA E BASHKËPUNIMIT ME PALËT E TRETA 
 
Çdo ofertë e pranuar nga ofertuesit që përbëhet prej personave të ndryshëm juridik ndryshe nga 
ata të përmendura në formularët e aplikimit, do të përjashtohen nga kjo procedurë e tenderimit. 
Ofertuesit gjithashtu nuk mund të krijojnë lidhje bashkëpunimi ose të nënkontraktojnë shërbime 
me ndonjë person tjetër juridik. 
 
V. KRITERET E PËRZGJEDHJES  
 
Ofertuesi duhet të ketë parasysh se ka vetëm një mundësi për të dorëzuar një propozim si 
përgjigje ndaj kësaj KPP-je. Prandaj, kërkohet vëmendje e kujdesshme për t’u siguruar që të jenë 
të përfshira të gjitha dokumentacionet teknike dhe informacionet tjera të domosdoshme për të 
mbështetur propozimin.   
 
Niveli i reagimit ndaj detajeve të këtij propozimi si dhe cilësia dhe qartësia e përgjithshme e 
propozimit do të shqyrtohet nga EYE si një tregues i cilësisë së punës që ofertuesi ka mundësi të 
ofrojë gjatë zbatimit të projektit në rast se zgjedhet si fitues. 
 
Vlerësimi do të rezultojë me vendimin se propozimi i ofertuesit është i pranueshëm ose i 
papranueshëm. Kur propozimi përcaktohet si i papranueshëm, oferta më nuk do të merret në 
konsideratë.   
 
Propozimet do të vlerësohen sipas kritereve në vijim: 
 
 

Kriteret  
Pikët 

maksimale   
Metodologjia   60%   
Ekipi i propozuar   20%  
Oferta financiare   20%  

    
    

Gjithsej pikët maksimale   100%  
    

 
Pas vlerësimit paraprak të ofertave, EYE rezervon të drejtën për diskutuar/sqaruar me 
ofertuesit e parazgjedhur për të ndryshuar dhe/ose përfunduar ofertat e tyre origjinale. 
 
Kontrata do t’i jepet ofertës më të favorshme. EYE rezervon të drejtën për të anuluar këtë 
procedurë të KPP-së nëse nuk do të jetë e kënaqur me cilësinë e propozimeve. 
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VI. NDRYSHIMI OSE TËRHEQJA E APLIKACIONIT  
 
Ofertuesit mund ta ndryshojnë ose tërheqin aplikacionin e tyre përmes njoftimit me shkrim 
para afatit të dorëzimit të propozimeve. Asnjë ndryshim nuk do të merret në konsideratë pas 
këtij afati. 
 
Pjesa e jashtme e zarfit (dhe zarfi përkatës i brendshëm) duhet të shënohet me 'Ndryshim' 
ose 'Tërheqje', sipas përshtatshmërisë. 
 
EYE ka të drejtën të mbajë në pronësi të gjitha propozimet të cilat nuk janë tërhequr. Si rezultat 
i kësaj, ofertuesit nuk kanë të drejtë të kërkojnë që propozimet e tyre t’iu kthehen. 
 
 
VIII. PJESA E ETIKËS/ PRAKTIKAT KORRUPTIVE   
 
Ofertuesit që janë fajtor për dhënien e deklaratave të pavërteta mund t’iu nënshtrohen gjobave 
financiare që përfshijnë 10% të vlerës totale të shumës për të cilën aplikojnë dhe/ose për 
kontratën që u jepet. Kjo normë mund të rritet deri në 20% në rast se vepra përsëritet. 
 
Çdo përpjekje nga ofertuesi që të sigurojë informacione sekrete, lidhë marrëveshje të 
paligjshme me konkurrentët apo të ndikojë në komisionin e vlerësimit ose në subjektin EYE 
gjatë procesit të shqyrtimit, sqarimit, vlerësimit dhe krahasimit të ofertave, do të çojë në 
refuzimin e ofertës (ofertave)  së tyre dhe mund të rezultojë në gjobat e përshkruara më lartë. 
 
Ofertuesit nuk duhet të ndikohen nga çfarëdo konflikti i interesit me ofertuesit tjerë ose palët e 
përfshira në projekt. EYE rezervon të drejtën për të pezulluar ose anuluar procedurën e 
tenderit dhe/ose kontratën nëse zbulohet çfarëdo lloji i praktikave korruptive në cilëndo fazë 
të procesit të dhënjes së kontratës ose gjatë ekzekutimit të saj. 
 
Ofertuesit do të refuzohen ose kontratat e tyre do të ndërpriten nëse konstatohet se dhënja e 
kontratës ose ekzekutimi i saj ka krijuar shpenzime të pazakonta komerciale. Shpenzimet e 
tilla të jashtëzakonshme komerciale janë komisionet që nuk përmenden në kontratën kryesore 
ose që nuk janë si rezultat i një kontratë të lidhur në mënyrën e duhur duke iu referuar 
kontratës kryesore, komisionet e papaguara si rezultat i ndonjë shërbimi aktual dhe të 
ligjshëm, komisionet e paguara për obligimet tatimore, komisionet e paguara për një përfitues 
i cili nuk është i identifikuar në mënyrë të qartë ose shpenzimet e paguara për një kompani që 
gjithmonë është paraqitur si kompani kryesore. 
 
Kontraktuesit që konstatohen se janë përgjegjës që kanë paguar shpenzime të pazakonta 
komerciale në lidhje me këtë projekt, varësisht prej seriozitetit të fakteve të hetuara, kontratat 
e tyre do të ndërpriten dhe/ose të penalizohen. 
 
EYE rezervon të drejtën të pezullojë ose të anulojë procedurën, nëse procedura e dhënies së 
kontratës vërteton se ka pasur gabime, parregullsi ose mashtrime të konsiderueshme.  
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PJESA E DYTË  
DORËZIMI I FORMULARIT TË PROPOZIMIT  

 
I. GJUHA  
 
Propozimet duhet të dorëzohen në gjuhën shqipe.  
 
II. INFORMACIONET E KËRKUARA NGA PROPOZIMET  
 
Propozimet nga ofertuesit duhet të përfshijnë së paku këto informacione:  
 
Informata themelore  
 

 Emri ligjor i organizatës: 
 Adresa zyrtare: 
 Informatat kontaktuese (telefoni, faksi, e-maili): 
 Personi kontaktues: 
 Statusi ligjor i organizatës: (Ju lutemi dorëzojeni një kopje të dokumentit të regjistrimit së 

bashku me propozimin): 
 Data dhe numri i regjistrimit: 
 Informacioni rreth numrit fiskal/numrit të TVSH-së: 
 Certifikatë nga autoriteti tatimor se personi juridik nuk ka obligime  
 Kopjen e statutit ose dokumentit që dëshmon pronësinë kosovare të kompanisë 

   
 
Propozimi Teknik 


 Plani i zbatimit me orarin dhe kohën e detajuar; 

 Metodologjia; 
 Përshkrimi i aktiviteteve për secilën detyrë; ofroni informacionet si në vijim:  

o Përshkrimi i punës (duke përfshirë datat e fillimit dhe përfundimit) 
o Mënyra e zbatimit (punëtoritë, vizitat) 
o Numri i punëtorive të kryera për çdo material trajnues për dy standardet 

profesionale dhe kohëzgjatjen e tyre; 
o Numri i ekspertëve të përfshirë në procesin e zhvillimit; 
o Personeli përgjegjës për çdo detyrë; 
o Përfshirjen e palëve të interesuara, nëse janë të përfshira 

 
 
Dorëzimi  
 

 Lista e të gjitha dokumenteve që do të dorëzohen me orar të detajuar për dorëzim  
 
Personeli i propozuar  

 
 Përbërja e ekipit – CV-të 
 Sfondi profesional në sektorin e AAP-së; 
 Përvojë 1 vjeçare në zbatimin e aktiviteteve të ngjashme si person juridik; 
 Tri referenca profesionale të kualifikuara që duhet të jenë të pavarura 
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Oferta financiare  

Ofertuesit duhet të dorëzojnë një ofertë financiare origjinale të nënshkruar së bashku me tri kopje: 

 Buxhetin e kompletuar duke përfshirë koston direkte dhe indirekte të mbështetur me 
shënime buxhetore 

 Oferta financiare duhet të paraqitet në euro 

Çmimi i propozuar në këtë ofertë nuk duhet të kalojë shumën prej 17,000.00 Euro dhe duhet t’i 
përfshijë të gjitha; EYE është e liruar nga TVSH-ja, kështu që kostoja duhet të jetë pa TVSH. 
Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha taksat dhe detyrat e tjera në pajtim me Ligjin e 
Republikës së Kosovës. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KPP: Zhvillimi i pakove trajnuese për qendrat publike të aftësimit profesional (QAP) 

 

 Termat e Referencës (TeR) 

Zhvillimi i  pakove trajnuese për qendrat publike të aftësimit profesional (QAP) 

Korrik 2018 

 
1.Hyrje 
 
EYE është projekti i Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë që impementohet nga 
konsorciumi i Helvetas Swiss Intercooperation dhe MDA. Ky projekt synon që ta rrisë 
punësueshmërinë dhe punësimin e të rinjve në Kosovë. Ky qëllim do të arrihet përmes një mënyre 
gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme shoqërore dhe intervenimeve sistematike në tri fusha të 
ndërlidhura : (1) aftësive të  avancuara të cilat përmbushin nevojat e tregut si rezultat i funkcionimit 
më të mirë të sistemit formal dhe joformal arsimor , (2) përshtatjes më efektive të ofertës dhe 
kërkesës së tregut të punës, përmes qasjes së përmirësuar të informacionit dhe shërbimeve për 
të rinjtë dhe punëdhënësit, (3) investimit në sektorin privat përmes një qasjeje më të mirë në 
shërbime dhe mjedisit më të favorshëm biznesor që gjenerojnë mundësi të reja pune.  
    
 
2. Historiku 
 
EYE është duke bashkëpunuar me departamentin e Arsimit dhe Aftësimit Profesional të Agjencisë 
së Punësimit të Republikës së Kosovës (APRK) në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale (MPMS), për të zhvilluar pakot trajnuese për dy profesione: rrobaqepës dhe automekanik, 
që do t'i mundësonte QAP-ve një ofrim me cilësor të shërbimeve trajnuese të rreth 527 të 
papunësuarve në vit. Këto dy kualifikime janë në harmoni me zhvillimin e standardit profesional 
dhe në bazë të dinamikës së kërkesave për trajnime dhe të dhënave nga analiza e tregut, është 
konstatuar se ka kërkesa për kuadro nga këto kualifikime si në tregun e brendshëm ashtu edhe 
në atë të jashtëm te punës. Zhvillimi i kurrikulës dhe pakos trajnuese do të hapte rrugën drejt 
mundësisë për të aplikuar për aprovimin e këtyre kualifikimeve tek Autoriteti Kombëtar i 
Kualifikimeve (AKK). Mbështetja do të sigurohet nëpërmjet kontraktimit të një kompanie të 
specializuar dhe me përvojë e cila do të përkrah grupet punuese të APRK-së që të zhvillojnë 
kurrikulën në bazë të standardeve profesionale dhe dokumenteve tjera të pakos trajnuese 
(planprogrami i trajnimit, materialet trajnuese, instrumentet e vlerësimit sipas moduleve dhe ato 
të vlerësimit përmbledhës – testet teorike dhe lista e kontrollit trajnues për këto katër kualifikime). 
 
3.  Objektivat dhe detyrat e konsulencës 
 
Qendrat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional që funksionojnë në kuadër të departamentit të Arsimit 
dhe Aftësimit Profesional / APRK, mund të ofrojnë shërbime cilësore trajnuese në bazë të 
standardeve profesionale, për të papunësuarit dhe punëkërkuesit, me qëllim të përgatitjes së tyre 
për tregun e punës. Si rrjedhojë, projekti EYE do të lidhë kontratë me një kompani të specializuar 
dhe me përvojë për të ofruar mbështetje në zhvillimin e  kornizave të kurrikulës, planprogrameve 
trajnuese, pakove trajnuese (materialeve trajnuese) dhe instrumenteve të vlerësimit. 
 
Kurrikulat dhe pakot trajnuese të profesioneve që do të zhvillohen në bazë të standardeve 
profesionale janë: rrobaqepës dhe automekanik. 
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 Dokumentet qe duhet të zhvillohen përbëhen nga katër pjesë: 
 
I. Korniza e kurrikulës 
II. Planprogramet trajnuese 
III. Pakot trajnuese (materialet trajnuese), dhe 
IV. Instrumentet e vlerësimit 
 
Qëllimi kryesor i konsulencës është të ofrojë mbështetje profesionale, trajnim gjatë punës së grupit 
punues, mbështetje teknike dhe logjistike për grupet punuese për zhvillimin e dokumenteve të dy 
profesioneve të lartpërmendura. Metodologjia e secilit kualifikim përcaktohet në udhëzuesin për 
zhvillimin e kurrikulave në bazë të standardeve profesionale. 
 
Në terma më specifike, nga kontraktuesi pritet që t’i kryej këto detyra: 
 

 Zhvillimi i draft-planit të detajuar të punës duke përfshirë dinamikën e projektit (përshkrimi 
i numrin të seminareve, pjesëmarrësve, metodologjisë së aplikuar dhe afateve kohore).                           
 

 Kryerja e hulumtimit të tregut për të konstatuar ndryshimet eventuale të profesioneve dhe 
verifikimin e rezultateve kryesore për secilin modul. 
 

 Rishikimi, analizimi dhe përpilimi i të gjitha të dhënave të fituara nga hulumtimi dhe 
prezantimi i tyre tek grupi punues. 
 

 Kryerja e vizitave në terren për mentorim dhe këshillim. 
 

 Analizimi i kushteve dhe infrastrukturës në QAP. 
 

 Bashkëpunimi me përfaqësuesit e angazhuar nga ana e APRK për organizimin dhe 
koordinimin e agjendës së punës. 

 
 Mbështetja e organizimit të punëtorive për grupet punuese për zhvillimin e kornizës së 

kurrikulës dhe njëkohësisht organizimi i trajnimeve gjatë punës për grupet punuese.   
 

 Mbështetja e organizimit të punëtorisë/ve të grupeve punuese për zhvillimin e planeve 
trajnuese dhe njëkohësisht organizimi i trajnimeve gjatë punës për grupet punuese.   
 

 Mbështetja e organizimit të punëtorive të grupeve punuese për zhvillimin e dokumenteve 
të materialeve trajnuese, udhëzimeve dhe instrumenteve të vlerësimit  dhe njëkohësisht 
organizimi i trajnimeve gjatë punës për trajnerët që janë pjesëmarrës të grupeve punuese.  

 
 Mentorimi gjatë punës në punëtori. 

 
 Prezantimi i dinamikës së punës pas çdo faze të punës tek përfaqësuesi i APRK-së dhe 

tek projekti mbështetës. 
   

 Bashkëpunimi me trajnerët e përfshirë në grupet punuese dhe me përfaqësuesin e APRK-
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së gjatë gjithë kohës së zhvillimit të dokumenteve. 
 

 Finalizimi i dokumenteve të zhvilluara duke përfshirë renditjen e moduleve, rregullimin e 
tekstit, fotove dhe pjesëve tjera përbërëse të dokumentit. 
 

 Kontraktimi i subjektit për lekturimin e dokumenteve, të tilla si korniza e kurrikulës dhe 
materialet trajnuese. 
 

 Kontraktimi i subjektit për shtypjen e 100 ekzemplarëve të dokumenteve të materialeve 
trajnuese për secilin profesion dhe të 10 ekzemplareve të dokumenteve të kornizës 
kurrikulare. 
 

 Kompenzimi i të gjitha shpenzimeve rrjedhëse për punëtoritë, përfshirë edhe shpenzimet 
e transportit për pjesëmarrësit e grupeve punuese. 

 
4.Raporti final 
Raporti përfundimtar duhet të përpilohet në gjuhën shqipe dhe duhet të përfshijë reagimet dhe 
vlerësimet nga ana e APRK dhe projektit EYE. Raporti nuk duhet të përmbajë më shumë se 40 
faqe duke përfshirë anekset. 
Kohëzgjatja e projektit 
 

 Aktiviteti Profesioni Kohëzgjatja 

1. Plani i punës  2 profesione 20 ditë 
2. Zhvillimi i kornizës kurrikulare 2 profesione 15 ditë  
3. Zhvillimi i planeve trajnuese 2 profesione 15  ditë 
4. Zhvillimi i pakove trajnuese dhe 

instrumenteve të vlerësimit 
2 profesione 40 ditë 

5. Finalizimi, korrigjimi dhe lekturimi i 
kornizës kurrikulare dhe 
dokumenteve të materialeve 
trajnuese 

2 profesione 30 ditë 

6. Shtypja e ekzemplarëve të 
kornizës kurrikulare dhe 
dokumenteve të materiale 
trajnuese 

2 profesione 15 ditë  

 
 
5.Oferta financiare 
Buxheti maksimal i vënë në dispozicion për implementimin e detyrave të përcaktuara nga TeR 
është maksimum 17,000.00 euro pa përfshirë TVSH-në. 
 
 
 
 
 
 
 



 

KPP: Zhvillimi i pakove trajnuese për qendrat publike të aftësimit profesional (QAP) 

 
Dokumentet që duhet të përfshihen në tender janë: 

Kërkesat Dokumentet      Kriteret për vlerësim 

1. Ofertuesi të jetë i regjistruar në 
Kosovë 
 

Certifikata e regjistrimit 
 

Në mungesë të këtij 
dokumenti dosja nuk do të 
merret parasysh 

2. Numri i TVSH-së 
 

Certifikata e TVSH-së (vetëm 
për bizneset) 
 

Në mungesë të këtij 
dokumenti dosja nuk do të 
merret parasysh 

3. Numri fiskal 
 

Certifikata e numrit fiskal 
 

Në mungesë të këtij 
dokumenti dosja nuk do të 
merret parasysh 

4. Ofertuesi të mos ketë lëndë të 
hapura nga ndonjë vendim 
gjyqësor ose administrativ dhe të 
mos jetë i nënshtruar ndaj çfarëdo 
kontestimi apo mosmarrëveshje, 
procedure të ekzekutimit, 
riorganizimit ose falimentimit  
  

Vërtetim i lëshuar nga gjykata 
kompetente apo autoritetet 
administrative   

Në mungesë të këtij 
dokumenti dosja nuk do të 
merret parasysh 

5. Të mos jetë autor i cili nuk i ka 
kryer obligimet për pagesën e 
tatimeve 
 

Vërtetim nga Administrata 
Tatimore e Kosovës se ofertuesi 
në fjalë nuk është shkelës në 
pagesën e tatimeve ose një 
marrëveshje e vlefshme e 
nënshkruar nga përfaqësuesi i 
Administratës Tatimore të 
Kosovës për shlyerjen e 
borxheve të papaguara 

Në mungesë të këtij 
dokumenti dosja nuk do të 
merret parasysh 

6. Metodologjia  Një përshkrim të metodologjisë 
së punës në detaje 

60% 

8.Oferta financiare  Përshkrim i detajuar i buxhetit  20% 
9. Personali   CV  20% 

 
6. Raportimi 
Kompania e përzgjedhur duhet të raportojë tek personi  pergjegjës në projektin EYE. 
 
 
 


