
Pyetjet lidhur me NT 03-2021 EYE 
 

Pyetje 1 
A është e mundur që oferta jonë të bëhet vetëm për njërin nga katër profesionet e 
sipërpërmendura, për shembull vetëm për profesionin "Nëpunës i kontabilitetit", apo duhet 
patjetër të ofertojmë shërbimin lidhur me të katër profesionet? 
Kjo pasi ne mund të dorëzojmë ofertë vetëm për njërin profesion por jo për të katër prej tyre. 
Përgjijgjje 1 
Sipas Kërkesës për propozim (KPP), oferta duhet te dorëzohet patjetër për 4 profesionet: 
Murator, Zdrukthtar, Instalues Elektrik dhe Nënpunës i Kontabilitetit. 
 
 
Pyetje 2 
Për të qenë ofertues a duhet patjetër të jeshë i regjistruar si kompani/organizatë me certifikatë 
të regjistrimit?  
Përgjijgjje 2 
Po duhet patjetër, është pjesë e kritereve në Kërkesë për propozim (KPP) pika 10.1 Kriteret e 
kualifikueshmërisë. 
 
 
Pyetje 3 
A mundem të aplikoj i pavarur si ekspert për një nga profesionet? 
Përgjijgjje 3 
Jo, sepse gjithashtu kriteret në Kërkesë për propozim (KPP) tregojnë që duhet të aplikohet për 
zhvillimin e 4 profesioneve.  
 
 
Pyetje 4 
A ka mundësi që unë të rekomandoi grupin punues profesional për të gjitha profesionet dhe cili 
është kriteri për të plotësuar kushtet e numrit të ekspertëve (p sh sa ekspert të fushës për një 
profesion).  
Përgjijgjje 4 
Grupi punues duhet të propozohet nga ana e kompanisë aplikuese ku përfshihen ekspertët të 
cilët do të angazhohen në zhvillimin e profesioneve të cilët do të bashkëpunojnë me ekspertët 
për zhvillimin e cilësisë në kuadër të Agjencionit të Punësimit. Ndërsa kompania gjithashtu 
konsulente duhet të propozoj së paku 1 eskpert për 2 module, që nënkupton së paku 2 ekspert 
për 4 module me pervojë profesionale të dokumentuar (referencë). Poashtu, për zhvillimin e 
kurrikulave duhet edhe angazhimi i pjesëmarrësve nga sektori privat për të dhënë kontributin me 
informata nga tregu i punës dhe nevojave për aftësi specifike. Së paku të jenë 10 biznese për 
kualifikimet perkatëse. 



Pyetje 5 
Në shpallje është paraqitur psh për profilin instalues elektrik të shtypen 150 ekzemplar ju lutemi 
specifikoni se ky numër cilat dokumente i përmban? 
Përgjijgjje 5 
Ky ekzemplar përfshin dokumentet e materialeve trajnuese, dmth duhet të punohet 1 libër ku 
përfshihen të gjitha materialet mësimore të zhvilluara nga ekspertëtm I cili do të përdoret për 
trajnerët. 
 
 
Pyetje 6 
Për këtë projekt si është organizuar puna organizimit a do të ketë persona tjerë të cilët do të 
monitorojn procesin e projektit.  
Përgjijgjje 6 
Monitorimi I procesit do të bëhet nga Agjencioni I Punësimit në Republiken e Kosovës- Divizioni 
për aftësimin profesional në bashkëpunim me projektin Enhancing Youth Employment-EYE. 


