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Nr.2
Projekti: P4.F2.O1.A0-A3
Shërbimi i Mirëmbajtjes së
sipërfaqeve të gjelbra.

Llojet e programit: P4.ShërbimetPublike
Funksioni: F2.Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra

publike;

a) Përshkrimi i shkurtër i projektit

I. Situata
A. Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta në qytet.

Gjatë vitit 2017 kemi realizuar mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërta dhe të gjelbërimit rrugor.
Shërbimi realizohet  për mirëmbajtjen e 72 600 m2 sipërfaqe të gjelbër ,ku përfshihen 54 lulishte.Shërbimet  për
mirëmbajtjen e siperfaqes së barit, drurëve dekorativë, shkurreve, sipërfaqeve ujore,  stolave, pastrim i  rrugëve të
brendshme etj., janë pjesë të preventivit të punimeve që realizohen sipas kontratës  5-vjeçare, e cila përfundon me
datë 20 Janar 2018. Elementet atraktiv të këtyre sipërfaqeve, krijojnë kushte më të favorshme për frekuentim nga
meshkujt se sa nga femrat ,kështu që raporti  duhet përmirësuar duke riorganizuar këto sipërfaqe për t’i shërbyer më
shumë familjeve dhe banorëve të qytetit.

Situata e vlerësuar:
 Dëmtimi i  sipërfaqeve të lulishteve:

Dëmtimi i stolave nga amortizimi, por edhe nga veprimet e qëllimshme nga persona të papërgjegjshem.
Mungesa e infrastrukturës në lulishte për vendosjen e biçikletave.
Mungesa e çesmave publike në lulishtet më të frekuentuara nga banorët.
Pengesat nga parkingjet për realizimin e shërbimeve të pemëve në gjelbërimin rrugor.

 Ndotja e shatërvaneve, shpesh nga papërgjegjëshmeria e qytetarëve që hedhin mbeturina në to.
Planifikimi i ndërhyrjes për riorganizimin e  hapësirave të gjelbërta, duke u mbeshtetur ne kulturen dhe traditen e
qytetit ne kultivimin e bimëve tradicionale.

B.Shërbimi i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta Nj.Administrative.
Në Nj.Ad Velipojë ka sipërfaqe të gjelbër (lulishte) për të cilën është realizuar shërbim  mirëmbajtje
sezonale.Shërbimi është realizuar në një sipërfaqe prej 17 000 m2 lulishte dhe 491 m2sipërfaqe ujore (shatërvanet).
Brenda kësaj sipërfaqeje ka dhe elementë të tjerë si, stola dekorativ 100 copë dhe drurë dekorativ 120 copë,
gjelbërim rrugor 78 rrënjë. Ky shërbim është realizuar me kontratë sipërmarrje.
Në njesitë administrative Rrethina-Postribë (mbikalim tek Ura e Bardhajve) në vitin 2016 është realizuar gjelbërimi
rrugor me 1200 pemë. Ky investim e ka përfunduar periudhën e garancisë dhe domosdoshmerisht  do të mirëmbahet
nga Bashkia Shkodër në vazhdim.
Në Nj.Ad. Ana e Malit nga buxheti i Bashkisë Shkodër të vitit 2017 është realizuar investimi për ndërtimin e lulishtes
në qendren Oblikë, me 200 m2 dhe gjelbrimi rrugor pranë doganës Muriqan me 143 rrënjë

Situata e vlerësuar:

 Gjendja aktuale e hapësirave publike të gjelbërta në Njësi adminsitrative është e degraduar, pasi shërbimi i
mirëmbajtjes së tyre nuk është kryer sipas sezonit dhe cikleve të nevojshmë për bimësinë.

 Në shumë njësi  administrative gjelbërimi rrugor është i mangët. Në veçanti, zonat më të frekuentuara nga qytetarët
dhe  vizitorët vendas dhe të huaj.

 Vështirësia në qarkullim në rrugët rurale nga prezenca e shkurreve dhe barërave në bankina

II. Synimi iprojektit 2018-2019-2020

-Fillimi i realizimit të shërbimit të mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra , për të gjithë Bashkinë me sipërmarrje private, duke
rritur sipërfaqet e gjelbërta për shërbim me 17 810 m2apo ndryshe, me 7 lulishte të reja , si dhe drurëve të gjelbërimit rrugor me
1200 copë.
Kryerje e një shërbimi në lulishte sipas tipologjive (A, B, C)të sipërfaqeve të gjelbra.
E njëjta gjë dhe për gjelbërimin rrugor, shërbim I vecantë për ato, sipas lartësive, por edhe sipas rëndësisë, duke e ndarë në:
gjelbërim rrugor standart dhe gjelbërim rrugor në rrugë historike.

1- Riorganizimi i sipërfaqeve të gjelbra në kuadër të përmisimit të peisazhit urban dhe historik , si dhe për të qënë funksional
për të gjithe komunitetin si dhe duke prezantuar me bimesi sipas traditës dhe kulturës së qytetit , trëndafila, lule vjolë, kadife,etj.
2- Ofrim i shërbimit te mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta për të gjitha lulishtet e qytetit.
3- Krijimi  i sipërfaqeve të reja të gjelbra, me investime.
4 - Zgjerim i gjelbrimit rrugor në Nj.A, sipas prioriteteve.
5- Shërbim periodik  i mirëmbajtjes edhe për pika të rëndësishme turistike të qytetit, si rruga  e KalasëRozafat,Bregu i liqenit
dhe tek Ura e Mesit, sipas eventeve të ndyshme në këto dy zona.
6 - Mirëmbajtje e infrastruktures rrugore ne Nj.A , duke i pastruar nga bimësia e gjelbër.(shkurre, ferra, barërat e lartë.)
7 - Mirëmbajtje e bankinave të rrugëve dhe trotuareve duke i pastruar nga bimësia e gjelbërt (bari).

Planifikimi për shërbimin në vitin 2018:

Mirëmbajtje Sipërfaqe e Gjelbërt gjithë Bashkia 36,530,000

Investime 1,749,000
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TOTAL 38,279,000

Mbulimi i kostove të shërbimit të gjelbërimit për vitin 2018 përllogaritet si më poshtë:

Familjet
Nr. i familjeve
përfituese të
shërbimit

Nr. i mesatarizuar i
familjeve që paguajnë
(jane hequr familjet me
lehtësi fiskale)

Tarifa e
gjelbrimit

Të ardhurat nga tarifat e
gjelbrimit

Shkodër 21,253 15,781 600 9,469,000

TOTAL 9,469,000

Të ardhura nga
biznesi 11,915,000
Të ardhurat nga institucionet 125,000
TOTALI I TË ARDHURAVE TË PLANIFIKUARA 21,509,000

III. Aktivitetetkryesoretëprojektit

Viti 2018
Hartimi i Planit të veprimit për ofrimin e shërbimit të gjelbërimit.
Realizimi i proçedurave për realizimin e shërbimit.
Realizimi i investimive  për krijimin e sipërfaqeve të reja të gjelbërta.
Realizimi i investimit për zgjerim tëgjelbërim rrugor
Hartim dhe vënie në zbatim e sistemit të monitorimi ti standartizuar ne kuadër të plotësimit të detyrimeve kontraktuale, apo
detyrave të përcaktuara për strukturat publike të shërbimit.

Viti 2019 – 2020
Sipas përcaktimeve  afatmesme të Planit të veprimit për shërbimin e gjelbërimit:
Përmirësim i mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbra  për të gjithë Bashkinë.
Rritje e i investimeve për gjelbërim rrugor në  Nj.A.
Përmirësim i përformancës së ofrimit të shërbimit të gjelbërimit përmes zbatimit dhe funksionimit të sistemit të monitorimit.

b) Rezultatetqëprisni
Viti 2018- 2019 - 2020
Do të hartohet një plan i saktë veprimi për një periudhë afatmesme, I cili do të analizojë nevojat, kostot, dhe do të përcaktojë në
kohë afatmesme synimet dhe indikatorët e matshëm  për përfomancën e ofrimit të shërbimit.
Ofrim i shërbimit të standartizuar për hapësirat e gjelbërta ekzisutese.
Rritje në përqindje dhe dendësi e sipërfaqeve të gjelbërta, funsionale në shërbim të qytetarëve të Shkodrës.
Rritje e performancës së ofrimit tëshërbimit nëpermjët një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit.

c) Aktorët e mundshëm d) Kontributet e mundshme në projekt

Operatori që kryen këtë shërbim për qytetin.
Sipërmarrësit  e kontraktuar për sipërfaqet e reja  .
Monitoruesit, rajonet, Nj.Ad. dhe komuniteti. Buxheti i Bashkisë.  Grante.

Subvencionim
nga Bashkia

Shkodër
44%
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Shpenzimet për çdo aktivitet  2018
Totali

(mije lekë)

Nga kjo:

Paga Siguri
me

Operati
ve

Transferi
me Kapitale

A. 0
Hartimi i Planit të veprimit për
ofrimin e shërbimit të gjelbërimit
në Bashkinë Shkodër.

A.1
Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në
qytetin e Shkodrës (deri me 24
Janar 2018)

1686 1686

A.2 Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në
Bashkinë e Shkodrës 34844 34844

A.3 Investime 1749 1 749

Shuma 38279 36530 1 749

Shpenzimet për çdo aktivitet 2019 Totali  (mije
lekë)

Nga kjo:

Paga Siguri
me

Operati
ve

Transferi
me Kapitale

A.1 Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në
Bashkinë e Shkodrës 37330 36530 800

Shuma 37330 36530 800

Shpenzimet për çdo aktivitet  2020
Totali

(mije lekë)

Nga kjo:

Paga Siguri
me

Operati
ve

Transferi
me Kapitale

A.1 Ofrim i shërbimit të gjelbërimit në
Bashkinë e Shkodrës 38060 37260 800

Shuma 38060 37260 800

f) Periudha e zbatimit

Janar 2018 deri 31 Dhjetor 2020.

g) Përgatiti dhe ndjek realizimin e projektit:

Drejtoria e Shërbimeve Publike;
Drejtoria e Buxhetit;
Drejtoria e financës;
Drejtoria Juridike,
Konsulentë mbështetës;



Neni 2 
Objekti i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAshteses se kontrates 

2.1 Objekt i kesaj shtese kontrate eshte sht rja e afatit te perfundimit te sherbimit per 

objektin: "Mirernbajtje siperfaqeve te gjelberta", 

Neni l 
Baza ligjore 

a. Kodi Civil ligji nr. 7850 date 29.07.1994 me ndryshimet perkatese, neni 463 .pjesa 

V-te,"KONTRA TAT"titulli l -re (kreu I-re deri tek kreu Il l-tej.titull i Il -te (kreu VII- 

te), nenet 850 e vijim . 

b. Ligji Nr.9643 date 20. l l.2006'·Per Prokurimin Publik", me ndryshimet perkatese. 

c. VKM nr.914 dt.29.12.2014 "Per Miratimin e rregullave te prokurimit publik" 

ndryshuar, kreu IX , neni 76, pika 4. 

d. Kontrata themelore e lidhur me 24.01.2013 midis Autoritetit Kontraktor Bashkia 

Shkoder dhe operatorit ekonomik "Mal in'sh.p.k. 

Dhe Operatorit ekonomik"Malvin"sh.p.k perfaqesuar nga administratori ligjor 

z.Skender Halili , me nr NUIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 76403034 Q. me tager dhe kornpetence te plote per te 

vepruar dhe perfaqesuar shoqerine ne te gj itha marrdheniet me investitorin Bashkia 

Shkoder per realizimin e objektit te kontrates. 

E lidhur sot me date zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ9. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01. cJol'g, midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkoder, e 

perfaqesuar nga Kryetar i saj zj. Voltana Ade mi. 

"Mirernbajtje siperfaqeve te gjelberta" 

SHTESE KONTRATE-SHERBCMI 

Shkoder, me Zf_~.2018 Nr.J31f_ Prat 

REPUBLCKA E SHQIPERISE 
BASHKIA SHKODER 

NJESIA E PROK RIMEVE 



Adresa Rr 13 Dhjetori. Nr 1, Shkooer, we 

N EKONOMlK PER OPERA 

6.2 Kjo shtese Kontrate u hartua ne gjashte kopje, kater kopje per Autoritetin Kontraktor, 

nje kopje per Kontraktuesin dhe nje kopje per drejtuesin e sherbimit. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•• .f' '-;- ~, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr: 

PE'}~tr:'IFORITE N KON:.RAKTOR 
Ir .: 8ASHK A SHKODER ' ..... ,... - -~ 

I - i ·' 

; ' 1 • Kryet r · 
f ~.r.. . ~-;t,..,,~,{,· 

\

,,..1 · Zj:'V olt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~7 
\L 

...... ,"'- 
~ /.-t.j ~ q ·,\r 

~ ·.., ........ !- .. ,.. .. 

6.1 Kjo shtese Kontrate do te quhet e vlefshme duke fi lluar nga data e nenshkrirnit te 

saj nga paler. 

Neni6 
Kushtet e shteses se Kontrates 

6. l Shtesa e kontrates dote rregullohet nga dispozitat e ligjistacionit shqiptar ne fuqi. 

6.2 Te gjitha kushtet dhe ceshtjet e konrrates themelore date 24.01.201.3 midis 

Autoritetit Kontraktor Bashkia Shkoder dhe operatorit ekonornik" Malvin"sh.p.k. qe 

nuk jane perrnendur ne kete shtese kontrate mbeten ne fuqi te pandryshuara. 

Neni 7 

Vlefshmeria e shteses se kontrates 

NeniS 
Gjuha e shteses se kontrates 

5.1 Gjuha e shteses se kontrates eshte gjuha shqipe. 

Neni4 

Afati i shreses se kontrates 

4. l Afati i shteses se kontrates eshte nga data 24.0 l.20 l 8 deri me 07.04.2018. 
4.2 Efektet financiare te shteses se kontrates fi lloj ne qe nga data 24.01.2018. 

Kjo shtese kontrate lidhet per vleren prej 5 128 279 !eke pa Tvsh dhe 6 153 935 

leke me Tvsh ne perputhje me preventivin e sherbimit bashkangjitur kesaj shtese 
kontrate. Cmimet e sherbirnit te kesaj shte e kontrate nuk duhet re ndryshojne nga 
cmimet e sherbimit te kontrates fill estare. !era e kesaj shtese kontrate eshte ne nje 
vlere rnaksirnumi 20% e kontrates se fundit te lidhur.Fondet per kete kontrate do te 
perballohen nga fondet e vena ne dispozicion te Bashkise Shkoder ne buxhetin e vitit 
2018. 



Adresa. Rr 13 Dhjetori. 

sipas ofertes se ofruar dhe · 

2.1. Objekt i kesaj kontrate jane sherbimet me objekt:" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOfrimi i sherbimit te gjelberirnit 

ne Bashkine e Shkodres" ne perputhje mete gjitha specifikim et teknike te dhena ne 

Neni2 

Objekti i kontrates 

Neni 1 

Baza ligjore 
a. Kodi Civil ligji miratuar me ligjin nr,7850, date 29.07. 1994, te ndryshuar 

b. Ligji Nr.9643 date 20.11.2006 "Per Prokurimin Publik", i ndryshuar 

c. VKM nr.914dt.29.12.2014 "Per Miratimin e rregullave te prokurimit publik" i 

ndryshuar. 

d. Ligji nr,48/2014 "Per pagesat e vonuara ne detyrimet kontraktore e tregtare" 

ndryshuar. 

e. VKB Nr.SSdate 26.12.2017 "Per Miratimin e Buxhetit te vi tit 2018 dhe Programit 

Buxhetor Afatmesem perfundirntar 2018-2020 te Bashkise Shkoder", 

f. Udhezimit nr.6 date 16.01.2018 .. Per perdorimin e marreveshjes kuader dhe 

zhvillimin e saj me mjete elektronike" 

Dhe operatorit ekonomik "Malvin"sh.p.k regjistruar me regjistrim fill estar nr. CN- 

041387-09-07 me seli te shoqerise:Rruga Jorgji Kararnitri-Shkoder me NUIS J 76403034 

Q e perfaqesuar nga Perfaqesuesi Ligjor i shoqerise Z.Skender Halilaj me zotesi te 

plate juridike e per te vepruar dhe kornpetence te plate per te perfaqesuar shoqerine ne te 

gjitha marrdheniet qe burojne prej kesaj kontrate me autoritetin Kontraktor, Bashkia 

Shkoder per realizimin e objektit te kontrates. Ne vijim dote quhetKontraktuesi" 

E lidhur sot me date ,J;] · C(i, ltJ('/ , midis Autoritetit Kontraktor Bashkia 
Shkoder, e perfaqesuar nga Kryetar i saj Zj. Voltana Ademi. 

"Ofrimi i sherbimit te gjelberirnit ne Bashkine e Shkodres" 

KONTRATE SHERBIMI 

Shkoder, me 2d . o6.2018 

• ~·.~ f 
t~4' .. ~ll ' 

'~ 
REPUBLIKA E SHQ[PERISE 

BASHKIA SHKODER 
NJESIA E PROKURIMEVE 



Adresa Rr 1 Dtueto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Nr 1. Shk~1:1?- . <ite zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw~ bashk1ashkoder. gov. al. 

~\.'- ~ ~ 
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Neni 5 
Gjutru c kontrates 

te gjuha s,!1aji9i .. '" 5.1 

Neni 4 
Afati i kontrates 

4.1 Kontrata do te realizohet per 36(Tridhjete e gjashte) muaj nga nenshkrirni i saj nga 

pal et. 

3.2. Financimi realizohet nga nga te ardhurat e Bashkise Shkoder me ane te VKB 

Nr.85,date 26.12.2017 .. Per Miratimin e Buxhetit te vi tit 2018 dhe Program it 

Buxhetor Afatmesern perfundimtar 2018-2020 te Bashkise Shkoder" ndersa 

financimi per vitin 202 l parashikohet te miratohet ne Buxhetin e vitit 202 l ne 

vleren prej 9 535 45 l leke pa tvsh dhe l l 442 542 leke me tvsh. 

3.3. Cmimet e kontraktorit per sherbirnet e kryera sipas kontrates nuk duhet te 

ndryshojne nga cmimet e ofruar nga kontraktori ne oferten e tij. Bazuar ne VKM 

nr.914dt.29.12.2014 .. Per Miratimin e rregullave te prokurirnit publik" e ndryshuar, 

kreu 11, neni 9, pika 2, Autoriteti Kontraktor siguron kontraktuesin per per 

rishikimin e vleres, ne perputhje me inflacionin e publikuar. 

Neni 3 
Vlefta e kontrates 

3.1. Kontraktuesi merr persiper te kryeje te gjitha sherbimet tek Autoriteti Kontraktor 

sipas objektit te lartpermendur ne perputhje me te gjitha specifikimet teknike te 

dhena ne dokumentat e tenderit, kundrejt nje vlere totale prej 96 259 
270(Nentedhjete e gjashtemilion e dyqind e pesedhjete e nentemije e dyqind e 

shtatedhjete )!eke pa tvsh dhe 115 511 124(Njeqind e pesembedhjetemilion e 

peseqind e njembedhjetemije e njeqind e njezet e kater)leke me tvsh e detajuar si 

me poshte: 

23 905 107 !eke pa tvsh (Njezet e tre milion e nenteqind e pese mije e njeqind e 

shtate) leke pa tvsh dhe 28 686 128 !eke me tvsh(Njezet e tete mili on e gjashteqind 

e tetedhjete e gjashte mije e njeqind e njezet e tete) per vitin 2018. 

31 105 222 !eke pa tvsh (Tridhjete e nje milion e njeqind e pese mije e dyqind e 

njezet e dy ) !eke pa tvsh dhe 37 326 266 leke me tvsh(Tridhjete e shtate milion e 

treqind e njezet e gjashte mije e dyqind e gjashtehdhjete e gjashte ) per vitin 2019. 

31 713 490 leke pa tvsh (Tridhejete e nje milion e shtateqind e trernbedhjete mije e 

katerqind e nentedhjete) !eke pa tvsh dhe 38 056 188 leke me tvsh(Tridhjete e tete 

mi lion e pesedhjete e gjashte mije e njeqind e tetedhjete e tete) per vitin 2020. 

9 535 451 leke pa tvsh (Nente milion e peseqind e tridhjete e pese mije e katerqind 

e pesedhjete nje) leke pa tvsh dhe 11 442 542 leke me tvsh(Njembedhjete milion e 

katerqind e katerdhjete e dy mije e peseqind e katerdhjete e dy) per vitin 2021, fond 

i cili parashikohet te miratohet ne Buxhetin e vitit 2021. 



7.5 

7.4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Autoriteti Kontraktor" do te thote Autoriteti Kontraktor qe eshte pjese e kesaj 

kontrate dhe sipas dispozitave te kesaj kontrate blen sherbimin. Ky term kudo qe 

perdoret ka kuptim te njejte me ate te perkufizuar ne ligj . 

".Kont~aktu.es" do te th~te personi fizik ose ~uri zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·-...:~~~'"Sli~~ e kesaj kontrate dhe 
sipas dispozitave te kesaj kontraresshet Sherbin f?. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi·, ?'.:0\ 

~ ~ . 0.:: /", .. :~> 0~-Q 
.. ~ ~·A· t> ' 

7.3 "Objekt i kontrates" do te thote te gjitha Sherbirnet qe Kontraktuesi do te siguroje 

sipas kushteve te kontrates.i'Pale (t)" dote there nenshkruesit e kontrates. 

7.2 "Cmim kontrate" do te thote cmimi qe i paguhet Kontraktuesit sipas kontrates per 

zbatimin e plote dhe te perpikte te detyrimeve te tij kontaktore. 

7.1 "Kontrate" do te thote marreveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor 

dhe Kontraktuesit qe perbehet nga dokumentat e tenderit me objekt: Ofrimi i 
sherbirnit te gjelberimit ne Bashkine e Shkodres duke perfshire KPK dhe KVK , te 

gjitha bashkangjitjet dhe forrnularet e plotesuar dhe te gjitha dokumentat e tjera qe 

perfshihen ne referimin e cdo dokumenti. 

Neni7 
Perkufizime 

6.5 Kushtet e kontrates perfshijne, gjithashtu, Kushtet e Vecanta te Kontrates (KVK). Ne 

rast se ka nje konflikt midis KPK dhe KVK, KVK dote mbizoterojne mbi KPK. 

6.4 KPK do te zbatohen deri ne ate rnase qe te mos lene menjane kushtet ose dispozitat e 

paraqitura ne pjese te tjera te kontrates. 

6.3 Ne menyre te ngjashme, disa dispozita te Ligjit mbi Prokurimin Publik jane 

rishprehur ne KPK me qellirn qe te rrisin transparencen e ligjit qe rregullon 

prokurimin publik. Megjithate, citimi i disa dispozitave ketu nuk mohon ne asnje 

rnenyre zbatimin e dispozitave te tjera te Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi te drejtat, 

detyrat dhe detyrimet e paleve. 

6.2 Ligji per Prokurimin Publik ne Republiken e Shqiperise parashikon se dispozitat e 

Kodit Civil Shqiptar do te zbatohen per kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita 

te Kodit Civil jane rishprehur ne KPK me qellim qe te rrisin transparencen e 

kushteve te kontrates. Megjithate, citimi i disa dispozitave ketu nuk mohon ne asnje 

menyre zbatimin e dispozitave te tjera te Kodit Civil te kesaj kontrate. 

6.1 Keto kushte te pergjithshme te kontrates (KPK) do te zbatohen per kryerjen e 

sherbimeve te prokuruara me ane te procedures kerkese per propozim. 

Neni6 

Qellimi 



Nr. Analiza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAProcesi I Punes Njesia Sasia Cmimi Viera 

Mirernbajtja e Siperfaqeve te 1112 560 19116720 
An. 1 gjelbra Tipi A 34, 137.00 

Mirernbajtja e Si perfaqeve te 1112 670 19608890 \./ 

2 An. 2 gjelbra Tipi B 29,267.00 
Mirernbajtja e Siperfaqeve te m2 740 16225980 ,., 

An. 3 gjelbra Tipi C 21,927.00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..) J 

Mirembajtja e Siperfaqeve te 1112 17,000.00 
560 9520000 J 4 An. l gjelbra Velipoja Tipi A 

Mirembajtje Gjelbrimi Rrugor, Cope 2,471.00 
900 2223900 v 5 An. 4 Tipi 1 (lartesi deri ne 5 m) 

Mirernbajtje Gjelbrimi R.rugor, Cope 
1823000 

6 An. 5 Tipi 2 (lartesi 5 deri ne l 0 m) 

Ohj tori. Nr. 1, Shkos;J$r: Webwww .bashkiashk hkoder ov.ei 

\,"' \ Page 4of24 
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8.1 Vleresirni i zerave te punes dote kryhet ne baze te preventivit te ofertes te paraqitur 
ne tender nga Kontraktuesi per Mirernbajtjen e siperfaqeve te gjelberta per volumet 
e percaktuara si me poshte: 

Neni 8 

Preventivi i Punimeve. 

7.12 "Drejtori Teknik i Sherbirnit te Mirembajtjes se Siperfaqeve te Gjelberta eshte 

personi i aprovuar nga Autoriteti Kontraktor Bashkia e Shkodres, perfaqesues i 

Kontraktuesit, pergjegjes per kryerjen e sherbimeve te Mirembajtjes se Siperfaqeve 

te Gjelberta. 

7. l l "Supervizori" quhet personi kornpetent 1 emeruar nga Autoriteti Kontraktor 

Bashkia Shkoder i cili eshte pergjegjes per rnbikqyrjen e realizimit te sherbimit 

te gjelberimit dhe adrninistrimit te kontrates. 

7. l 0 "Viera to tale e kontrates" quhet shurnatorja e 36 muajve ne perputhje me 

preventivat e punimeve pjese perberese e kesaj kontrate duke perfshire dhe 

rishikimin e crnirnit ne perputhje me inflacionin e deklaruar. 

7. 9 "Situacioni" quhet dokumenti i evidentimit faktik te situates se punes se 

kryer ne perputhje me zerat e punimeve te percaktuar ne kontrate (volumeve), 

7.8 "Preventivi" quhen vellimet e punes te plotesuara me crrume, pjese 

perberese e kontrates. 

7. 7 "Termat e References" shprehin objektin dhe qellimin e kontrates, percaktojne 

detyrat, kerkesat, objektivat, shperndarjen, vendin dhe dorezimin e Sherbirneve qe do 

te sigurohen. 

7.6 "Sherbime" do te thote te gjitha detyrat qe do te kryhen nga Kontraktuesi sipas 

kontrates. 
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9.2 Egzistenca e kontrates do te konfirmohet me nenshkrimin e dokumentit te kontrates 

duke trupezuar te gjitha rnarrveshjet midis paleve. 

9. l Njoftimi i ofertes fi tuese do te sherbeje per hartimin e kontrates midis paleve, e cila 

duhet te fi rmoset brenda afatit te shprehur ne Dokumentat e Tenderit. 

Neni9 
Hartimi i Kontrates 

t./ 

, 
Mirembajtje Gjelbrirni Rurgor, Cope 2,049.00 

1220 2499780 
7 An. 6 Tipi 3 (lartesi 10 deri ne 15 m) 

Mirernbajtje Gjelbrimi Rurgor, 
8 An. 4 Tipi I (lartesi deri ne 5 m) ( Cope 76.00 900 68400 

Velipoje) 
Mi rernbajtje bimesie ne vazo Cope 

9 an dekorative (xhabije kisha e zojes, 250.00 1100 275000 
pedonale) 

Mirernbajtje stola dekorativ Cope 
7070 2255330 

10 an (rrugor) 319.00 

Mirembajtje shkurre dekorative Cope 
750 600000 

l 1 an (Rr. Mehmet Pashe Plaku) 800.00 
Mbjellj e drure dekorativ (ne Cope 

10710 14790510 
12 3-164 lulishte dhe gjelbrim rrugor) l,381.00 

Mbjellj e bordura re gjelbra ne ml 
1600 1440000 

13 an parteret ne dy aneve te trotuarit 900.00 
Mbjell je shkurre dekorative Cope 

2300 736000 
14 3-165 (oleander) 320.00 

Prodhim fidane lule sezonale ne 1112 520 832000 
15 an fidanishte l,600.00 

Mbjellj e bordure e gjelber ml 
1600 394400 

16 an 246.50 
Sherbim I mirembajtjes se rruges se 1112 

17 3 -7 Kalase (shkulje rrenjeve bimeve te 9,440.00 50 472000 
vogla) 
Sherbim I mirembajtjes se rruges 1112 

18 3 -2 se Shirokes dhe bregut te Liqenit, 68,576.00 10 685760 
(prerje bime te vogla) 
Mirembajtje e siperfaqeve ujore 1112 

3310 2151500 
19 an Qytet 650.00 

1112 1100 540100 
20 an Mirembajtje siperfaqe ujoreVelipoje 491.00 

2l Shu ma leke 96259270 

22 TVSH 20 % leke l9251854 
23 TOTALI leke 115511124 
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12.3 Kontraktuesi duhet te siguroje Autoritetin Kontraktues:::-ngq. jnospergjegjesia per 

shkelje te te drejtave te prones intelektuale qe :n1t111d te dat'in ~rl a prodhimi ose 
i "', 

kryerja e Sherbi · ..... 

12.2 Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe ne kontrate, Furnizuesi, pas 

perfundirnit te kontrates, duhet ti dorezoje Autoriteti Kontraktues te gjitha raportet 

dhe te dhenat si hartat, diagramet, skicimet, speci fikimet, planet, statistikat, 

llogaritjet dhe regjistrat mbeshtetes ose materialet e fituara, mbledhura ose 

pregatitura nga Kontraktuesi gjate kontrates. Kontraktuesi mund te mbaje kopje te 

ketyre dokumentave dhe te dhenave, por nuk duhet ti perdori per qellime qe s'kane 

lidhje me kontraten pa leje paraprake me shkrirn nga Autoriteti Kontraktues. 

12. l Me perjashtirn te rasteve kur parashikohet ndryshe ne kontrate, te gjitha te drejtat e 

prones intelektuale te siguruara nga Kontraktuesi gjate Kontrates do t'i perkasin 

Autoritetit Kontraktues i cili rnund t'i perdore ato sipas gjykimit te tij. 

Neni 12 
Prona Intelektuale 

11.2 Kontraktuesi mund t' i jape nenkontraktuesit dokumenta te tilla, te dhena ose 

informacione te tjera qe merr nga Autoriteti Kontraktues deri ne masen e kerkuar per 

nen-kontraktuesin ne menyre qe ai te kryeje punen e tij sipas kontates. Ne rast te 

till e, Kontraktuesi duhet te perfshije ne kontraten e tij me nenkontraktuesin nje 

dispozite qe premton ruajtjen e konfidences sic thuhet ne Paragrafin 10.1 me siper. 

11. l Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet te mbajne ne konfidence te gjitha 

dokumentat, te dhenat dhe inforrnacionet e tjera te dhena nga pala tjeter ne lidhje me 

kontraten. 

Neni 11 

lnformacioni Konfidencial 

10.3 Kontraktuesi duhet te lejoje Autoritetin Kontraktues te inspektoje llogarite dhe 

procesverbalet qe kane lidhje me zbatimin e kontrates ose t'i kontrolloje ato me ane te 

kontrolloreve te erneruar nga Autoriteti Kontraktues. 

I 0.2 Kontraktuesi nuk duhet te kete lidhje (te tashme ose te shkuara) me asnje konsulent 

ose njesi qe ka marre pjese ne pergatitjen e dokumentave te tenderit per kete prokurim. 

1 O. l Autortiteti Kontraktues mund t'i kerkoje Gjykates te deklaroje te paligjshme kontraten 

ne se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive 

perfshijne veprimet e pershkruara ne Nenin 26 te Ligjit mbi Prokurimin Publik. 

Praktikat Korruptive, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve 
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14.4 Kontraktuesi eshte i detyruar te paraqese raporte mujore dhe vjetore ne te cilat duhet 

te parashikoje listen dhe gjendjen aktuale te automjeteve dhe paisjeve te cilat 

perdoren per proceset e sherbimeve sipas preventivit ne perputhje me Specifikirnet 

teknike. Ne raporte duhet te paraqiten dhe en - dh~-.t!tujt· e personelit mbikqyres te zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
' \,;' i, 

vendosur nga Kontraktu i. nje perrnbled 1Ye te, gjitha ast ve te demtimeve te 
0- .. v . ' 

14.3 Kontraktuesi duhet te siguroje raportet e lidhura me zbatimin e Sherbimeve s19 

akerkohet ne kontrate. 

14.2 Kontraktuesi duhet t'i paraqese Autoritetit Kontraktues te gjitha sherbimet, ne sasite 

e percaktuara, sic; kerkohen nga kontrata duke perfshire, por jo te kufizuara nga, te 

gjitha raportet, dokumentat, studimet, skicimet dhe planimetrite. 

14. l Kontraktuesi duhet te kryeje te gjitha Sherbimet sic; specifikohet tek Termat e 

References ne baze te " Manualit te sherbimit dhe te shfrytezimit te siperfaqeve te 

gjelberta". 

Neni 14 
Detyrimet e Vecanta te Kontraktuesit 

l 3.4Ne se kontrata kerkon kryerjen e sherbimeve keshillirnore profesionale, Kontraktuesi 

duhet te ushtroje kujdes te plote ne mardheniet me paler e treta duke perfshire median 

dhe nuk duhet te marre pjese ne veprime qe jane jashte kornpetences se tij ne 

perfaqsimin e Autoritetit Kontraktues. 

13.3Ne se kontrata kerkon kryerjen e sherbirneve keshillimore profesionale, Kontraktuesi 

duhet te veproje gj ithmone si nje keshillues besnik i Autoriteti Kontraktues, ne pajtim 

me rregullat dhe kodin e sjell jes te profesionit te tij dhe duhet qe te mbeshtesi dhe ruaje 

gjithmone interesin publik. 

13.2 Kontraktuesi duhet te ndjeke praktika te shendosha te biznesit dhe te perdore 

teknologji te avancuar dhe te pershtatshme si dhe metoda te sigurta. 

13. l Kontraktuesi duhet t'i kryeje Sherbimet me te gjitha perpjekjet, eficiente dhe 

ekonomike ne pajtim me teknikat dhe praktikat profesionale te pranuara ne pergjithesi. 

Neni 13 
Detyrimet e Pergjithshme te Kontraktuesit 

--~ . ·e rast se ngrihet ndonje pretendim ose padi kunder Autoriteti Kontraktues ne lidhje 

me ndonje shkelje te prones intelektuale te shkaktuar nga zbatimi i kontrates ose nga 

perdorimi i gjerave te furnizuara sipas kontrates, Kontraktuesi duhet t'i jape 

Autoriteti Kontraktues te gjitha provat dhe informacionin ne posedim te 

Kontraktuesit qe kane te bejne me kete padi apo pretendim. 



15.2 Nese kontrata kerkon sherbirne skicirni, Kontraktuesi duhet te siguroje se te gjitha 

specifikimet, skicirnet dhe kerkesat e tjera jane pregatitur ne -b~R asnjanese persa i 
·~ .K.:. 

perket nxitjes se konkurences ne prokurirnin e objekteve.te skicimit-. ·' 
,· ' .. "'' 

15.1 Ne se kontrata kerkon sherbirne skicimi, Kontraktuesi duhet te pregatisi te gj itha 

specifikimet dhe skicirnet duke perdorur sisterne te pranuara dhe te njohura ne 

pergjithsi te pranueshrne per Autoritetet Kontraktues dhe te rnarri parasysh standartet 

me re fundit. 

Neni 15 
Specifikime dhe Skicime 

mujore, 

• Kornente/verejtje per kerkesat e Bashkise ose supervizorit ne lidhje me rnungesen e 

cilesise dhe sasise. 

14.7 Kontraktuesi duhet te mbajne te dhena ditore ne lidhje me elementet e grafikeve te 

proceseve te punes dhe duhet t'i raportoje ato cdo muaj me shkrim tek supervizori: 

• Lista e punetoreve dhe oret e punes 

• Paraqitja e analizave me crnirne njesore per cdo sherbim por njekohesisht me 
cmirne pjesore per cdo process pune te ketij sherbimi. 

• paraqitja e grafikeve mujore sipas kohes se realizimit te proceseve te punes, 

• Rakordirni i grafikeve mujore per proceset e punes. 

• Mbi bazen e ketyre grafikeve , jep vleren ne !eke per hartimin e situacioneve 

14.6 Kontraktuesi duhet te dorezoje duke filluar nga data 1 e deri me date 5 te cdo muaji 

situacionin mujor se bashku me faturen, mbi volumin e sherbimeve te kryera per 

muaj m paraardhes. Bashkia e Shkodres me verifikimin e situacionit mujor 

kryen likujdimin e tij brenda 20 diteve nga dita e paraqitjes 

se situacionit per likujdim. Mos dorezimi i ketyre dokumentave i jep te drejten 

Autoritetit Kontraktor per moskryrjen e likujdimit te situacionit deri ne 

paraqitjen e tyre. Mos likujdimi i pajustifi kuar nga ana e Autoritetit Kontraktues 

Bashkise Shkoder per dy muaj rresht i jep te drejten Kontraktuesit te pezulloje 

sherbimin dhe te kerkoje demshperblim, per paisjet makinerite dhe treguesit e tjere 

financiare per periudhen e kontrates se mbetur pa u realizuar. 

14.5 Kontraktuesi duhet ti dorezoje Autoritetit Kontraktor, Bashkise se Shkodres 5 

kopje te raportit vjetor brenda 5 diteve nga perfundimi i kontrates te shoqeruar 

me situacionin e fundit te sherbimit. 

prones private dhe publike, demtime fizike, te cilatjane shkaktuar gjate kryerjes 

se veprimtarise se percaktuar ne kontrate si dhe nje permbledhje te te gjitha 

situacioneve te cilat ja percjell Kontraktuesit gjate kesaj kohe. 



17.7 Kontraktuesi eshte i detyruar te caktoje Drejtorin teknik. Drejtori teknik eshte 

personi qe Kontraktuesi ka percaktuar ne oferten e tij. Drejtuesi Teknik i Punimeve 

te objektit eshte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIng.Skender Halilaj. 
Detyrat e Drejtorit Teknik te Punimeve jane si me poshte: 

• Zbatimin e sherbimit te mirembajtjes 
se siperfaqeve te gjelberta. 

• Dokumentacionin teknik qe eshte i 
detyrueshem te mbahet; 

• Ecurine e sherbimit te mirembajtjes 
se siperfaqeve te gjelberta konform 
plan organizimit dhe grafikut te....-:--·--:--... 
sherbimit: ~ • ~\..H(A ,~:, 

' ~'.) <, i· 

17.8 N~ rast se ~dr~shohet Drejtori Teknik, Kontra~~~~i d~~'~ det~b(:1~isht te lajmeroje 

me shknrn Autoritetin Kontraktor. ( oJ / .. '..·. ,. . . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~j .. 
17.9 Drejtuesi teknik ne te ket~?te gi.rt!:g;~ ali t kI.~et e kerkuara 

Adresa: Rr 13 Dnjetor. Nr.1, hkoder,_,~b·www=.b=as=hk=ia=s=h·~"-"'-"~ 
S'". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ \\n"' .~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'' ~~\. jv~ 

17.6 Kontraktuesi duhet te pajise te gjithe punonjesit me uniforma dhe me shenja dalluese 

te kompanise. 

17.5 Kontraktuesi duhet te siguroje trajtim per te gjithe te punesuarit e tij ne perputhje 

mete gjitha dispozitat ligjore ne fuqi te R.SH. 

17.4 Kontraktuesi do te paguaje kosto shtese per zevendesimin e personelit kryesor me 

perjashtim kur shkaku i zevendesirnit ka ardhur nga neglizhenca ose mungesa e 

kujdesit te Autoriteti Kontraktues. 

17.3 Nese behet e nevojshme te zevendesohet ndonje nga personeli kryesor, Kontraktuesi 

duhet te siguroje si zevendesues nje person me kualifikime ekuivalente ose me te 

rmra, 

17.2 Kontraktuesi do te zevendesoje cdo punonjes ne se Autoriteti Kontraktues zbulon se 

personi ka kryer veprime te jashteligjshme ose Autoriteti Kontraktues eshte mjaft i 

pakenaqur nga puna e personit. 

17. l Kontraktuesi duhet te siguroje aprovim paraprak me shkrim nga Autoriteti 

Kontraktues perpara heqjes ose zevendesimit te personelit kryesor sic pershkruhet ne 

oferten e Kontraktuesit. 

Neni 17 

Heqja dhe Zevendesimi i Personeli t Kryesor 

16. l Kontraktuesi do te jete pergjegjes per sigurimin e lejeve ose licensave sipas 

kerkesave te Ligjeve te Republikes se Shqiperise per kryerjen e Sherbimeve ne kete 

kontrate vec rastit kur palet bien dakord ndryshe. 

Neni 16 

Lejet dhe Licensat 



19.5 Ndryshime ne afatet e siguracionit 

Autoritetit Kontraktor. 

19.4 Rregulloret per certifikatat e siguracionit do ti dorezohen Supervizoreve per 

aprovim brenda 30 diteve pas nenshkrimit te kontrates, i gjithe ky siguracion duhet te 

mbuloje kompensimin e kerkuar per te kompensuar humbjen ose demin e 

shkaktuar. Nese Kontraktuesi deshton te siguroje certifikatat e kerkuara te 

siguracionit, kontrata dote konsiderohet e anulluar.Megjithate,Autoriteti Kontrak:tor 

ka te drejte te vendosi te zgjase periudhen e paraqitjes te certifikatave te 

siguracionit ose te beje vete siguracionin dhe te zbresi koston e tij nga pagesa qe i 

jep Kontraktuesit. 

l 9.3 Kontraktuesi duhet te sigurohet prane nje shoqerie sigurimi me emra te perbashket te 

Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit, nga data e hyrjes ne fuqi te kontrates deri 

ne daten e perfundimit te plote te sherbirnit te mirernbajtjes se siperfaqeve te 

gjelberta. Sigurimi do te kryhet per humbje ose demtirn te pajisjeve, materialeve; 

humbje ose demtim te pronave dhe demtimet personale ose vdekjet e paleve te 

treta. 

19.2 Nese nuk eshte percaktuar ne kontrate shuma minimale e siguracionit, Kontrak:tuesi 

duhet te siguroje siguracion ne shumen e njohur ne pergjithesi si te mjaftueshme nen 

rrethanat e Sherbimeve qe po sigurohen. 

19.1 Kontraktuesi duhet te rnbaje siguracion per pergjegjesi profesionale sipas rregullave 

dhe praktikave te njohura ne pergjithsi per profesionin per ta zhderntuar Autoriteti 

Kontraktues per derne te rezultuara nga neglizhenca, gabimet ose rnangesite, ne 

kryerjen e Sherbirneve. 

18.2 Ne se nuk eshte specifikuar vendi, Autoriteti Kontraktues rezervon te drejten te 

aprovoje vendin ose vendet e kryerjes se Sherbimeve, megjithate, aprovimi nuk duhet 

te vonohet ne menyre te paarsyeshme. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neni 19 
Siguracioni i Pergjegjesise Profesionale 

l 8. l Sherbimet duhet te kryhen ne vendin ose vendet e specifikuara ne kontrate. 

Neni 18 
Vendndodhja 

ne dokurnentat e tenderit per Drejtuesin teknik. Autoriteti Kontraktor mund te 

kundershtoje emertrrun e Drejtuesit Teknik nese vlereson se ai nuk permbush 

kualifikimet e percaktuara ne Dokumentat e tenderit. Ne kete rast Kontraktuesi cakton nje 

Drejtues teknik tjeter dhe detyrimisht lajmeron Autoritetin Kontraktor. 



Page 11 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAof 24 

Neni 23 
Ndryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve 

~· -~;-~ .... 
. "".\\Y1-·l:\A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC : 

{) '-' . (• 

22.2 Kamata ligjore paguhet pa detyruar kreditorin (Kontraktuesin) te provoje ndonje 

dem. Ne se kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pesuar nje dern me te madh se 

karnata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktues) duhet te paguaje pjesen e rnbetur te 

demit. 

22. l Demel e llogaritura, te shkaktuara si rezultat i voneses ne pagese, konsistojne ne 

kamaten qe fi llon nga data e voneses se debitorit (Autoritetit Kontraktues), ne 

monedhen zyrtare te vendit ku do te behet pagesa. Perqindja e kamates parashikohet 

me ligj. Ne fund te cdo viti, interesi i maturuar i shtohet shumes totale, mbi te cilen 

eshte llogaritur interesi i maturuar. 

Neni22 
Vonesa ne Berjen e Pageses 

21.5 Data e pageses do te jete dita qe fondet debitohen nga llogaria e Autoritetit 

Kontraktues. 

21.4 Me perjashtim kur parashikohet nga nje dispozite tjeter ne kontrate, pagesa per 

sherbimet do te behet brenda 20 diteve kalendarike nga dita e marrjes se kerkeses per 

pagese cilado re jete me e vane. 

21.3 Me perjashtirn kur parashikohet nga nje dispozite tjeter ne kontrate, kerkesa e 

Kontraktuesit per pagese duhet t'i behet Autoriteti Kontraktues me shkrim. Per cdo 

kerkese, Kontraktuesi duhet te paraqese origjinalin dhe kopjen se bashku me nje liste 

te sendeve qe pershkruan sherbirnet e kryera per te cilat duhet paguar. 

21.2 Me perjashtirn kur parashikohet nga nje dispozite tjeter ne kontrate, pagesa duhet bere 

ne monedhe Shqiptare. Kursi i shkernbimit i monedhave te ndryshme dote jete kursi i 

Bankes se Shqiperise ne diten kur eshte derguar njoftimi i kontrates per botim. 

21. l Crnimi i kontrates, duke perfshire cdo pagese paraprake, duhet te paguhen ne kohe 

sic; specifik ohet ne kontrate. 

Neni21 
Afatet e Pageses 

20. l Cmimi i kontrates duhet te jete cmimi i ofruar ne oferten e Kontraktuesit dhe 

pranuar nga Autoriteti Kontraktues. 

Neni20 

Cmimi i Kontrates 



. ~. 

25.3 Autoriteti Kontraktues mund te zbrese shumen e derneve te likuiduara qe dubet 

paguar nga shuma e pageses ndaj Kontraktuesit. Ne rast te tille Autoriteti 

Kontraktues dubet t'i japi kontraktuesit njoftim me shkrim per shumen dhe arsyen e 

zbritjes. 

25.2 Me perjashtim te rastit kur Autoriteti Kontraktues eshte dakord per zgjatje te afatit te 

kontrates, Autoriteti Kontraktues ka te drejte te likuidoje dernet per vonesen ne 

zbatim nese Kontraktuesi deshton ne kryerjen e Sherbimeve brenda periudhes se 

Kontrates. 

25. l Me perjashtim kur parashikobet ndryshe, Kontraktuesi duhet te filloje zbatimin e 

kontrates menjehere pas nenshkrirnit te saj. 

Neni 25 
Vonesa ne Zbatim dhe Zgjatja e Afatit 

24.3 Ne se ndodh ndonje situate e Forces Madbore, Kontraktuesi duhet te njoftoje 

menjebere Autoriteti Kontraktues. Me perjashtim kur Autoriteti Kontraktues jep 

direktiva te ndryshme, Kontraktuesi dubet te vazhdoje te zbatoje detyrimet e tij sipas 

konrrates ne masen praktikisht te arsyesbme dbe duhet tc kerkoje te gjitba mjetet e 

arsyeshme per zbatimin qe nuk pengobet nga Forca Madbore. 

24.2 Per qellirnet e ketij neni "Force Madhore" do te thote nje ngiai:ie e 

paparashikuesbme jashte kontrollit te Kontraktuesit rnbi fajin ose neglizbimin. 

Ngjarje te tilla mund te perfshijne, por nuk jane te limituara nga, veprimet e 

Autoritetit Kontraktues qofte ne kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose 

revolucionet, zjarri, perrnbytja, terrneti, epidemite, shtrengirne te karantines dhe 

embargo tranziti. 

24. l Kontraktuesi nuk dubet te rnbaje pergjegjesi per bumbjen e depozites se kontrates, 

demet e likuiduara ose nderprerjen per mosplotesim nese dhe deri ne rnasen qe 

vonesa ne zbatim ose ndonje deshtirn tjeter ne zbatimin e detyrimeve te tij sipas 

kontrates vijne si rezultat i ndodhjes se Forces Madhore. 

Neni 24 
Forca Madhore 

23. l Nese pas dates se nenshkrirnit te kontrates, ndonje ligj , rregullore, urdherese, urdher 

ose procedure me efektin e ligjit ne Republiken e Shqiperise hyn ne fuqi, nxirret ose 

ndryshon dhe ndikon kushtet, duke perfshire daten e dorezimit, ose cmimin e 

kontrates, kushtet ose cmimi i kontrates do te rregullohen ne ate mase sa 

kontraktuesi eshte ndikuar ne permbushjen e detyrimeve te tij sipas kontrates. 



26.1 Supervizoret, perfaqesuesit e njesive dhe inspektoret e rajoneve dote jene pergjegjes 

per kontrollin e cilesise dhe sasise se sherbimit. Elementet kryesore jane: 

26.2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPenaliteti l per "Mirembajtjen e Siperfaqeve te Gjelberta". 
Qellimi: Qe proceset e punes te realizohen ne kohen e duhur te zhvillimit te procesit 
fiziologjik te bimesise. 
Pergjegjesia: Operatori duhet te realizoje cdo proces pune te mirembajtjes sipas 
grafikut mujor te miratuar nga Autoriteti Kontraktor. 
Kontrolli: Verifikohet real izimi i proceseve te punes te percaktuar ne graft k. 
Penaliteti: Per cdo proces pune te planifi kuar dhe te njesuar me cmim ne fi llim te 
cdo muaji, penaliteti eshte IO here cmimi perkates i procesit; 

26.3 Penaliteti 2, per "Per. mirembajtjen e gjelberimit rrugor 
Qellimi: Qe proceset e punes te realizohen ne kohen e duhur te zhvillimit te procesit 
fiziologjik te bimesise. 

Pergjegjesia: kompania duhet te realizoje cdo proces pune te mirembajtjes sipas 
grafikut mujor te miratuar nga Autoriteti Kontraktor. 
Kontrolli: Verifikohet realizimi i proceseve te punes te percaktuar ne grafik. 
Penaliteti: Per cdo process pune te planifikuar dhe te njesuar me cmim ne fi llim te 
cdo muaji, penaliteti eshte 10 here cmimi perkates i procesit. 

26.4 Penaliteti 3, Per Proceset e tjera te punes sipas zerave te preventivit. 
Qellimi: Qe proceset e punes te realizohen ne kohen e duhur te zhvillimit te procesit 
fiziologjik te bimesise. 
Pergjegjesia: kompania duhet te realizoje cdo proces pune te mirembajtjes sipas 
grafikut mujor te miratuar. 
Kontrolli: Verifikohet realizimi i proceseve te punes te percaktuar ne grafik. 
Penaliteti: Per cdo proces pune te planifikuar dhe te njesuar me cmim ne fillim te 
cdo muaji, penaliteti eshte I 0 here cmimi perkates i procesit. 

26.5 Ne respektim te grafikut mujor, per mos realizimin ne kohe ose sipas grafikut, 
operatori do te paralajmerohet me shkrim (email, shkrese, etj) per vendosjen e 
penalitetit.Ne kushtet atmosferike te papershtatshme per realizimin e proceseve te 
vecanta re punes, operatori duhet te njoftoje me shkrim Bashkine Shkoder per pa 

mL~~desine e_ realizin:iit te pr?cesit te pla~ifiku~lf.;,1A~t~ ~hoqeruar me ~r~pozimin 
e tIJ per grafikun e n te punimeve. Bashia S~er pasi vlereson propozimrn, dhe e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ft zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA41' I'-, \: , 
\ ~ q;:· /~°';;> ~~~'! .· 

Neni 26 
Ndalesat, Penalitete dhe Gjobat 

25.5 Autoriteti Kontraktues mund te jete dakort per zgjatje te afatit edhe ne rrethana te 

tjera nese eshte ne interesin publik per ta bere kete. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet 

me kushte qe pengojne zbatimin ne kohe, Kontraktuesi duhet te njoftoje menjehere 

Autoritetin Kontraktor me shkrim per vonesen, shkakun dhe daten e propozuar te 

perfundirnit te Sherbimeve. Autoriteti Kontraktor duhet te vleresoje kerkesen. Nese 

Autoriteti Kontraktor eshte dakort me vonesen, zgjatja do te hyje ne fuqi me nje 

amendament me shkrim te kontrates te nenshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe 

Kontraktuesi. 

Autoriteti Kontraktues do te jete dakort per nje zgjatje te afatit ne rastin e Forces 

Madho re. 



'estikoder. ov.et 

Neni30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nderprerja per Shkak te Falimentimit 

29.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim per nderprerjen 

per mosplotesim dhe ti japi Kontraktuesit 15 dire te ndreqe mosplotesimin me 

perjashtim kur nderprerja eshte bere per veprime korruptive ose te paligjshme, rast ne 

te cilin nderprerja dote jete e rnenjehershrne. 

29. l Autoriteti Kontraktor mund te nderprese kontraten ne teresi ose pjeserisht nese: 

a) Kontraktuesi deshton te kryeje Sherbimet brenda periudhes se specifikuar ne 

kontrate ose brenda zgjatjes se dhene; ose, 

b) Kontraktuesi deshton te zbatoje ndonje detyrim tjeter te kontrates. 

Neni29 
Nderprerja per Mosplotesim 

28. l Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten te porosise Sherbime shtese deri ne nje sasi 

qe nuk i kalon 20% te cmimit total te kontrates, Cdo porosi shtese duhet te behet ne 

menyre konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara ne Ligjin mbi 

Prokurimin Publik. 

Neni28 
Ndryshimi i Porosise 

27.3 Cdo heqje dore nga te drejtat, pushtetet ose ndreqjet qe mund te behen nga paler sipas 

kontrates duhet te behet me shkrim, te kete date dhe te firmoset nga nje perfaqsues i 

autorizuar i pales qe ben kete doreheqje dhe duhet te specifikoje te drejten dhe masen 

ne re cilen ajo leshohet. 

27.2 Asnje amendament ose variacion tjeter i kontrates nuk do te jete i vlefshern pa qene 

me shkrim, me date, t'i referohet shprehimisht kontrates dhe nenshkruhet nga nje 

perfaqsues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktor. 

27. l Paler nuk dote negociojne ndryshime ose amendarnente te asnje elementi te kontrates 

qe do te ndryshonte mjaftueshern kushtet qe perbejne bazen e perzgjedhjes se 

Kontraktuesit. 

Neni27 
Negociatat dhe Amendamentet 

miraton ate me shkrim, njofton operatorin per zbatimin e grafikut te rt dhe nuk e 
penalizon operatorin. 
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Adresa.· Rr 13 Dhjetori. 

32.5 

. . . 
Jape me nensipermarrje. 

32.4 Kur Kontraktuesi ka nder mend te realizoje nje pjese te purumeve me nen- 

kontraktues, duhet te paraqese ne oferte, sipas dokumentave te tenderit, gjithe 

dokurnentacionin e kerkuar per nenkontraktuesin si dhe punimet konkrete qe do te 

32.3 Cdo nenkontraktor duhet te kete te drejte te marre pjese ne prokurimin publik sipas 

Ligjit mbi Prokurirnin Publik. Autoriteti mund te parashikoje pagesa direkte tek 

nenkontraktori per sherbimet qe do te furnizoje. 

32.2 Kontraktori nuk duhet te nenkontraktoje pa aprovtrnm paraprak me shkrim te 

Autoritetit Kontraktor dhe jo me shurne se 40% te vleres se kontrates. Kontraktori 

duhet te njoftoje Autoritetin Kontraktor per elernentet e kontrates qe nenkontraktohet 

dhe dokurnentacionin qe provon aftesine e nenkontraktorit, Autoriteti Kontraktor 

duhet re lajmeroje kontraktorin per vendimin e tij , brenda 5 diteve nga marrja e 

njoftirnit, duke shprehur arsyet nese e aprovon apo jo ate. 

32.1 Nje nenkontrate do te jete e vlefshme vetern nese eshte ne forrnen e nje marrveshjeje 

tc shkruar me ane te se ciles kontraktori i beson kryerjen e nje pjese te detyrirneve tc 
kontrates se tij nje pale te trete 

Neni 32 

Nenkontrata 

31.3 Autoriteti Kontraktor duhet te paguaje Kontraktuesin per te gj itha Sherbirnet e kryera 

perpara nderprerjes dhe duhet t'i paguaje Kontraktuesit dernet e shkaktuara per 

kryerjen e pjesshme te Sherbirneve. Ne llogaritjen e shumes se derneve, Kontraktuesi 

dote kerkohet te ndermarre te gjitha veprimet e nevojshrne per te minimizuar dernet. 

31.2 Autoriteti Kontraktor duhet ti japi Kontraktuesit lajmerim me shkrim per 

nderprerjen. 

31. l Autoriteti Kontraktor mund te nderprese kontraten ne cdo kohe nese gjykon se ky 

veprim duhet nderrnarre per t'i sherbyer same mire interesit publik. 

Neni 31 
Nderprerja per Shkak te lnteresit Publik 

30.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim per nderprerjen. 

Autoriteti Kontraktor mund te nderprese kontraten ne cdo kohe nese Kontraktuesi 

falimenton ose behet i paafte te paguaje. 
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37.2 Nese palet deshtojne ne zgjidhjen e mosmarreveshjes ose konfliktit , problernet dote 

konsiderohen me ane te zgjidhjes se marreveshjeve sipaskontrates dhe procedurave 

juridike ne fuqi sipas legjislacionit te Republikes se Shq.i'peris{~'~"';,_ 
~ ~~!~;\ 

,. 0\ . ~ 

37. l Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet te bejne cdo perpjekje te zgjidhin 

rnosmarreveshjet ose kontliktet e ndodhura midis tyre ose ne lidhje me kete 

marreveshje me negociata direkte. 

Neni37 
Zgjidhja e Mosmarreveshjeve 

36. l Kontrata dote rregullohet nga dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fuqi. 

Neni36 
Baza Ligjore 

35. l Kontraktuesi pergjigjet per punesimm dhe stgunrmn e nepunesve dhe 
punetoreve, sipas legjislacionit ne fuqi. Kontraktuesi duhet te kete te siguruar 
nje numer punonjesish jo .me te vogel se numri i punonjesve te deklaruar ne oferte. 
Kontraktuesi duhet ti paraqese Autoritetit kontraktor,cdo 6(gjashte) muaj, me l 0 
janar, l 0 korrik listen e te gjithe punonjesve te siguruar si dhe cdo informacion tjeter 
ne lidhje me punonjesit e shoqerise . 

Neni 35 
Siguracioni i Punonjesve 

34.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet Kontraktuesit jo me vone se 30 dite pas dates se 

kryerjes se Sherbimeve. 

34.2 Shuma e sigurimit te kontrates duhet t 'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim 

per cdo humbje te rezultuar nga deshtirni i Kontraktuesit ne plotesimin e detyrimeve 

te tij sipas kontrates. 

34. l Perpara nenshkrimit te kontrates, kontraktuesi duhet t'i dorezoje Autoritetit 

Kontraktor sigurimin e kontrates ne shumen dhe formen e kerkuar. 

Neni34 
Sigurimi i Kontrates 

33. l Kontraktuesi nuk duhet te transferoje, teresisht ose pjeserisht, detyrimet e tij sipas 

kontratesme perjashtirn kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor. 

Neni 33 
Transferimi i te Drejtave 
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Neni 39 

Lajmerimet 

38. l Menyra e komunikimit midis Autoritetit Kontraktor Bashkise Shkoder 

dhe Kontraktuesitdo te jete me shkrim ose ne rnenyre elektronike. Te gjitha njoftimet 

te cilat palet do ti drejtojne njeri tjetrit duhet te .hartohen me shkrim dhe te 

dorezohen personalisht, me poste zyrtare ose~\€tg.k'trsnike duke iu adresuar 

paleve ne menyren e meposhtme: t{../ /· .... ,. " 
' 

• Verifikojne mbi bazen e grafikeve te punimeve mujore realizimin e proceseve te 
punes. 

• Raportojne cdo jave tek supervizori, informacion me shkrim, per ecurine e realizmit 
te grafikut te punimeve. 

• Mbajne kontakte dhe me komunitetin per kerkesat qe shprehin ne funksion te 
perrnisimit te sherbirnit dhe ja transmetojne supervizorit. 

• Ne fund te cdo muaji , jane pjese e hartimit te proces-verbalit te purumeve se 
bashku me specialistit qe monitoron sherbimin per hartimin e situacionit te 
purnmeve. 

Neni 38 

Supervizori 
38.1 Roli: kontrolli i kontrates respektive, verifikimi pagesave dhe propozimi i 

ndalesave dhe penalitetet 

Per problematikat e shfaqura jep urdhera te vecante kornpanise se kontraktuar 

per marrjen e masave te menjehershme per kryerjen e sherbimit te munguar 

sipas grafikut; 

• Perpunon statistika mbi kontrollin e cilesise 

Te dhenat e kornpanise mbi bazen e grafikeve mujor 

• Harton raporte javore dhe mujore per Bashkine dhe statistika: 

Sasia e sherbimit: kontrollon dhe verifikon faturat 

Ne fund te cdo muaji harton proces-verbalin per mbylljen e situacionit te 
punimeve , duke raportuar punet e kryera apo penalitetet/gjobat e proceseve 
te punes te parealizuara . 
Mungesa e cilesise se kryerjes se sherbimit dhe mos plotesimi i grafikut te 

proceseve mujore 

Ben propozime per penalitete Bashkise, nese eshte e nevojshrne, bazuar ne 

kontrate, raporton tek qendra e Bashkise 

• Administratori i Kontrates ve ne dijeni Titullarin e Autoritetit Kontraktor per cdo 
rast e ceshtje dhe nuk mund t'i drejtohet Kontraktuesit pa marre me pare miratimin 
e Titullarit te Autoritetit Kontraktor. 

Inspektoret e rajoneve dhe perfaqsuesit e njesive: 



Lulishtet I kemi klasifikuar ne zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATipin A me 34 137 m2, (perfshihen kopshtet dhe parqet 
urbane me siperfaqe me te madhe se 5000 m2, re kushtezuar nga presioni i larte social i 
frekuentuesve). Tipin B me siperfaqe 29 267 m2 (zona te gjelbra te lagjeve, rreth rrotullime 
dhe parqe lojrash. Dhe Tipin C me siperfaqe 19 651 m2 qe kerkojne mirembajtje te 
vecante. Ne preventiv kerni vendosur 85 331 m2 siperfaqe te gjelber, por ne fakt per 
momentin do I sherbehet 70 810 m2 siperfaqe te gjelber, pjeses tjeter do ti sherbehet me 
krijimin e kushteve per mirembajtje tc atyre lulishteve qe do rikualifikohen apo dhe ato qe 
do investohen. Gjithashtu ne plazhin e Velipojes kemi siperfaqe te gjelber kategorizuar ne 
Tipin A duke pasur nje siperfaqe 17 000 m2. Meqenese ne qytetin e Shkodres pothuajse te 
gjitha siperfaqet e gjelbra jane te rikonstruktuara dhe te plotesuara me te gjitha elementet 
(si drure dekorativ, shkurre dekorative, gardhe te gjelberta, bar natyral, Jule, rruge e sheshe 
si dhe stola dekorativ) edhe ne preventivin e hartuar per kete ze jane trajtuar sherbimet e te 
gjithe elementeve. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a-Mirembajtja zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe barit te kultivuar: Do te realizohet krahas zerave te tjere ne kompleks. 
Punimet kryesore ne mirernbajtjen e barit jane: vaditja e barit ne periudhen e veres, e cila 
dote realizohet neperrnjet vaditjes me tuba, me sprucator dhe ne ato vende ku mungon uji, 
vaditja dote realizohet me bot uji, me qellimin kryesor qe te mbulohen nevjat me uje qe ka 
bari I kultivuar. Vaditja eshte llogaritur te behet ne varesi te mungeses se rreshjeve qe nga 
fundi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Majit dhe deri ne Tetor. Element I rendesishern eshte edhe kositja e siperfaqeve te 
barit ne te cilen kemi menduar te reali't.ojme 12 kositj_e,\"\J{q~~~ te kryhet ne fillim te 
muaji Prill deri ne fund te muajit T~t·I'. Kete proc;e~:tlcf ta r a ·~il~ me makina kositese 

. ,, -:,_ ''- ''- I ··:... . . . . :~\ 

Per zerat e punes te parashikuara ne preventiv do te zbatohen punimet me kerkesat sr 

poshte: 

1. Mirembajtja e Siperfaqeve te gjelbra 

Neni41 
Specifikime teknike 

Neni41 
Vlefshmeria e kontrates 

41. l -Kjo kontrate u hartua ne gjashte kopje origjinale, pese per Autoritetin Kontraktor dhe 

nje per Kontraktuesin, dhe pasi u lexua, firrnoset rregullisht nga palet 

41.2-Kjo kontrate do te quhet e vlefshme duke filluar nga data e nenshkrimit te saj nga 

pal et. 

38. l Te gjitha referencat e diteve do te jene dire kalendarike me perjashtim te rasteve kur 

parashikohet ndryshe. 

Neni40 
Llogaritja e Afateve 

a. Per perfaqesuesin e Autoritetit Kontraktor Bashkise se Shkoder adresa e plate e 

Institucionit ose adresa e postes elektronike, 

b. Per perfaqesuesin e kontraktuesit, adresa e plote e kontraktuesit ose adresa e 

postes elektronike te cilat paler ne cdo kohe ia komunikojne njeri tjetrit me 

shkrim 

39.2 Njoftimet dote kene efekte me marrjen ne dorezim nga palet. 
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Ne mirembajtjen e siperfaqeve ujore (shatervane) eshte llogaritur te kryhet pastrimi nga 
papastertite qe krijohen ne to, cdo muaj, pra 12 here ne vit, kjo per qytetitn, ndersa 
siperfaqja ujore ne plazhin e Velipojes do pastrohet 4 here, vetem gjate sezonit. 
Proceset qe do te kryhen do jene qe nga heqja e ujit re ndotur nga shatervani, larja e 
siperfaqeve te pllakave me fshesa duke perdorur detergjente, largimi i rnbeturinave nga 
siperfaqet ujore si dhe venia ne pune e shatervanit nga per~ecializuar. 
Jane llogaritur edhe punimet qe do te kryh n ne 1;µjfifi~it.,Jj~~~elektromotoreve si dhe 
pompave (riparimin e tyre) per te qene 11 .. ~iishme{l<t~ plote, ~~\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 \ 

\:..._ " -- ' .. ' 
,, ~ ~ ' ;--- : .v , .;----~·:-... ', 

3. Mirembajtja e siperfaqeve ujore 

Druret e gjelbrimit rrugor te qytetit te Shkodres me nje numer total te preventivuar prej 
6272 rrenjesh i kemi klasifikuar sipas lartesise ne tre Tipe: 

• Tipi l (lartesi deri ne 5 m) me 3671 cope 

• Tipi 2 (lartesi 5 deri ne l 0 m) me 1823 cope 

• Tipi 3 (lartesi I 0 deri ne 15 m) me 2049 cope 

Ne tipin l te perneve kemi futur dhe l 200 rrenje te gjelberirnit rrugor Storn Golem- 
Postribe te cilave do ti sherbehet nga ana jone ne momentin qe do merren ne dorezirn 
Sherbimet kryesore ne keto drure dekorativ do te jene krasitjet e pervitshme dhe punimet e 
tokes perreth drureve me qellim eleminirnin e barerave. 

2.Mirembajtja e gjelbrimit rrugor 

b-Druret dhe shkurret: 
Per druret element l rendesishern eshte krasitja e tyre, qe realizohet ne periudhen Dhjetor - 
Shkurt, periudhe ne te cilen druret jane ne qetesi relative. Jane te parashikuara dhe proceset 
e punimit te tokes perreth drureve dhe elerninimit te barerave te kqija perreth tyre. Per 
shkurret dekorative eshte parashikuar gjithashtu krasitja e tyre duke I dhene forrna te 
ndryshme dekorative. Per shkurret gjetherenese krasitja behet gjate dimrit, ndersa per ato 
gjethembajtese krasitja behet edhe gjate muajve te tjere te vitit 
Llojet e perneve dhe te shkurreve 
Pernet qe do mbillen do te jene disa tipesh, te cilat do te percaktohen ne numra dhe lloje ne 
bashkepunirn me specialistet e Bashkise, duke i harmozuar ne plan-vendosje. Druret do te 
jene te tipeve, Likuidamos, Pishe,Ginko, Magnolia Santangeana. 
Edhe shkurret do te vendosen ne bashkepunim me specialistet e Bashkise dhe do jene disa 
llojesh. Shkurret do te jene, Kalistemum, Fotinja, Spirea, Oleander. 
Lu let te jene sipas percaktimeve nga Drejtoria e Sherbirneve Pub like 
c-Bordurat e gjelbra jane parashikur te krasiten rnesatarisht I here ne rnuaj (3 faqet) me 
qellirn mbajtjen e tyre ne format e duhura dekorative. Po keshtu edhe punimet e tokes 
perreth ketyre gardheve. 
d-Lulet sezonale ne lulishte jane nje element I rendesishern. Gjate vitit eshte parashikuar 
qe parteret ne lulishte te percaktuara nga Bashkia, te jene me Jule gjate gjith viti t. 
Theksojme se per kete proces pune parashikohet mbjell ja e fidanit te lules ne lulishte dhe 
sherbimet ne Jule deri ne marrjen e fares ne luli shte. Llojet e luleve qe dote perdorim jane: 
Viola pedunculata, Ciklarnin, Taget, Salvia, Jule Bora, Trendafila impatiens Balsaminaceae 
etj. 

bari. Krahas saj ne vende ku do te kemi derntime tc siperfaqes se barit do te bejme 
riparimin e tyre neperrnjer mbjell jes me fare bari. 
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Ne kete ze jane planifikuar 435 ml bordure. Eshte planifkuar hap· e kanalit dhe transporti I 

dheut vegjetal qe do perdoret per m~j. l:fe. .: ,/ ,:, c .; • \~'J 

10. Mbjellje bordure e gjelber 

Ne kete ze jane parashikuar te mbillen 205 cope shkurre dekorative. Eshte planifikuar hapja 
e gropes, transporti l dheut vegjetal dhe plehut qe do perdoret per mbjellje. 

9. Mbjellja shkurre dekorative 

Ne kete ze jane parashikuar qe te mbillen 480 cope drure dekorativ ne lulishte dhe gjelbrim 
rrugor. Eshte planifikuar hapja e gropes transporti I dheut vegjetal dhe plehut qe do 
perdoret per mbjellje, druri dekorativ dhe vendosja e drurit mbajtes dhe koshave mbrojtes. 

8. Mbjellje drure dekorativ (ne lulishte dhe gjelbrim rrugor) 

Per kete ze jane parashikuar prodhime te fidanave te luleve per tre sezone me tipologji 
lulesh tradicionale te qytetit , sipas kerkeses nga drejtoria e Sherbimeve. Ky ze parashikon 
prodhimin e fidaneve qe nga pergatitja e vllajave (pergatitjen e shtratit te duhur per hedhjen 
e fares se luleve) pastaj kalimin e ketyre fidanave te mbire neper qeska derisa fidani te 
arrije standartin e duhur per mbjelljen ne lulishte. Me keto prodhime fidanesh parashikojme 
te mbulojme tc gjitha nevojat me Julene lulishte gjate gjithe vitit 

7. Prodhim fidana lule sezonale 

Me qene se ne te gjithe siperfaqet e gjelbra (lulishte) krahas elementeve bimor jane 
vendosur edhe stola dekorativ per clodhjen e qytetareve do te behet mirernbajtja e tyre. 
Keto stola jane te ndertuar me konstruksion metalik dhe me ndenjese e mbeshtetese druri. 
Eshte llogaritur qe cdo vit te behet riparimi i tyre nga subjekti fitues. Ripariet behen 
kryesisht ne elementet metalike dhe ato te drurit mbasi ka derntime te tyre dhe nc kushtet 
atmosferike te keqija struktura e derrases ka nevoje per riparime dhe lyerje me boje vaji. 
Dote mirernbahen gjate gjith vitit 319 cope stola dekorativ. 

6. Mirembajtja e stolave dekorativ 

Do te sherbehet ne krasitjen e shkurreve duke l dhene forrnen e duhur dekorative, punimet 
e tokes perreth tyre per eleminimin e barerave te kqija. Me rendesi do te jete dhe vaditja 
gjate periudhes se Veres dhe aty ku nuk kemi mundesi vaditje me tub uji do te perdorim 
botin e ujit per vaditje. 

5. Mirernbajtja e shkurreve dekorative (Rr. M. Pashe Plaku) 

Ne kete ze jane parashikuar sherbimet e krasitjes se shkurreve ne vazo me qellim mbajtjen 
e tyre ne forma te pershtatshme dekorative, punimet e tokes ne vazo per heqjen e barerave 
te kqija. Me rendesi do te jete dhe vaditja e ketyre shkurreve ne vazo gjate periudhes se 
veres me bot uji. 

4. Mirembajtja e bimesise ne vazo dekorative 
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Kushtet teknike te vecanta 

Shkurret duhet te jene me kercell te rregullt me me shume se 5 degezirne 
Me kurore te krasitur ose me forma pa derntime te bisqeve 
Pa degeza te thara 
Me sistem rrenjor te zhvilluar mire dhe i shendetshern 
Rrenjet dhe degezimet te painfektuara dhe pa derntime nga insektet. 
Ambalazhimi i sitemit rrenjor duhet te jete me qeska qysh kohe me pare. 

Kushte te pergjithshrne 

2. Shkurret dekorative 

Mosha e ftdanit te drurit dekorativ duhet te jete mbi 8 vjec. 
Lartesia e fidanit pa sistem rrenjor duhet te jete mbi 2.5 m. 
Diametri i qafes se rrenjes duhet te jete jo me pak se 9 cm. 
Diametri i kercellit ne l m lartesi 6-8 cm. 
Lartesia e sistemit rrenjor duhet re jete mbi 40 cm. 
Diametri i kurores se krasitur te jete jo me pak se 50 cm. 

Kushtet teknike te vecanta 

Trupi i tyre duhet te jete i drejte dhe i paderntuar. 

Kurora e fidanit duhet te jete e zhvilluar mire dhe duhet te kete me shume 

se tre degezirne. 

Nuk duhet te kete degezim te thare. 
Sistemi rrenjor duhet te jete i zhvilluar dhe i shendetshern. 

Ambalazhimi i rrenjeve duhet te jete me qese me diameter 30-40cm dhe 
lartesi 60 cm, ose ne vazo transpiantuara qysh nje vit me pare. 

Si trupi ashtu edhe degezimet e fidanit duhet te jene te painfektuara 
dhe te paderntuara nga insektet. 

Gjethet duhet te kene ngjyren karakteristike te kultivarit. 

Kushte teknike te pergjithshme 

Standartet e fidaneve qe pranohen per mbjellje 
l. Orure dekorativ 

Gjate vi tit 2018 dote krijojme bordurat e gjelbra ne parteret qe jane lene per kete qellim ne 
trotuaret ne dy anet e rrugeve: 

1. Rruga Bulevardi Zogu I Pare 443 ml 

2. Rruga Qemal Dracini dhe Martin Camaj 457 ml 

Keto bordure te gjelbra dote krijohen duke mbjelle fidanet e ligustrave (lloji : sinensis) 



Neni3 
Fillimi i Zbatimit zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Zbatirni i kontrates duhet te filloje ne daten qe eshte bere .n~hkrirni i saj nga palet, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c.Rt,t;;'>~ ..... ·~· ·<!~' ',J,'\ 

Neni 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-, \\}~ 

Vendndodhja e She~~1~ v/ ,.,~·f > . ~1\ 

Neni2 

Sigurimi i Kontrates 
2.1 Sigurimi i Kontrates ne shumen prej (! 0% te vleres se ofertes) duhet te ofrohet nga 

Kontraktuesi per te siguruar ekzekutimin e detyrirneve te tij sipas kontrates. 

2.2 Sigurimi i Kontrates do t'i leshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas 

forrnularit te meposhtem: 30 dite pas nenshkrirnit te paleve te procesverbalit te 

marrjes ne dorezim te sherbimit. 

Neni 1 

Perkufizime 

1.1 Autoriteti Kontraktor eshte Kontraktor Bashkia Shkoder, e perfaqesuar nga Kryetar i 

saj Zj. Voltana Ade mi. 
1.2 Kontraktori eshte "Malvin"sh.p.k regjistruar me regjistrim fill estar nr. CN-041387- 

09-07 me seli te shoqerise:Rruga Jorgji Karamitri-Shkoder me NU[S J 76403034 Q e 

perfaqesuar nga Perfaqesuesi Ligjor i shoqerise Z.Skender Halilaj me zotesi te 

plote juridike e per te vepruar dhe kompetence te plote per te perfaqesuar shoqerine 

ne te gjitha rnarrdheniet qe burojne prej kesaj kontrate me autoritetin Kontraktor, 

Bashkia Shkoder per realizimin e objektit te kontrates. Ne vij im do te 

quhet"Kontraktuesi". 

KUSHTET E VE<;:ANTA 
Kushtet e vecanta te Kontrates hartohen ne perputhje me objektin konkret te kontrates. Ne 

rast se ka mosperputhje midis KPK dhe KVK do te mbizoterojne Kushtet e vecanta te 

kontrates. 

Fidanet e luleve duhet te jene te zhvilluara ne qeska te trajtuara me plehra 
dhe re kalitura ne sere. 
Duhet te kene nje lartesi jo me pak se l Scm me kercell te shendoshe, 
Te jete me kurora te zhvilluara me me shume se 3 bisqe, te celura ose te 
pakten te gonxhuara. 
Mbjellja e fidaneve neper luli shte do realizohet sipas nje projekti te dhene 
nga Drejtoria e Sherbimeve, per te gjitha lulishtet ku do vendoset te mbillet. 

Kushet teknike te fidaneve te luleve 

Mosha e fidanit 2 vjecare 
Lartesia e fidanit pa system rrenjor duhet te jete 30-35 cm 

3. Bordurat e Gjelbra 
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Neni8 

Kushtet e Pageses 

8.1 Pagesa per sherbirnet , do te behet brenda 20 diteve nga dita e dorezimit te situacionit 
mujor te sherbimit 

8.2 Autoriteti Kontraktor siguron kontraktuesin per pagesen ne afat te sherbimeve te 
kryera. Pagesa do te kryhet ne baze te situacionit mujor te paraqitur nga 
Kontraktuesi me vlere sipas volumeve te kryera, duke u zbritur masa e 
volumeve te sherbirnit te pakryer si dhe penalitetet e mbajtura per pune te 
pakryer. Ne situacion duhet te perfshihet v I era e T. V .SH. 

8.3 Administratori i Kontrates ben miratimin e pageses vetem ne rast se eshte plotesuar 
dokumentacioni i meposhtern: 
Faturen/at tatimore e sherbimit, leshuar nga Kontraktuesi (1 Origjinal) 

Situacionin te firmosur nga supervizori i sherbimit (l Origjinal) 

Monedha e pageses do te jete: LEKE. 
8.4 Pagesa per sherbimet objekt i kesaj Kontra~~het me Urdher Pagese nga Dega 

e Thesarit Shkoder ne: <: .. ?.\)BLlfVt~. '· 
l) Banken v ~' · 

/ ' 2) N umrin e llogarise '';\..<:-. ..•. ·• 
',. 

7.1 Perpara fillimit te zbatimit te kontrates, Kontraktuesi duhet te siguroje Autoritetin 

Kontraktor me prova per siguracionin e pergjegjesise profesionale me shume 

minimale si vijon: Nga Data e hyrjes deri ne Afatin e Mbarimit kontraktori duhet te 

kete siguracion qe rnbulon deri ne shumen prej: 

a. Per derntime ose humbje te Puneve dhe Materialeve. 

b. Per derntime ose humbje te Paji sjeve:. 

c. Per demtime ose humbje te pasurise pervec Puneve, Materialeve dhe Pajisjeve. 

d. Per derntirn personal ose vdekje te personave ne kantier:. 

Neni7 

Siguracioni i Pergjegjesise Profesionale 

Neni6 

Kerkesat e Raportimit 

6.1 Gjate zgjatjes se kontrates, Kontraktuesi duhet te siguroje raporte per Autoritetin 

Kontraktor sipas formularit te meposhtern.Ne perputhje me grafikun e sherbimit. 

5.1 Brenda 15 ditesh nga marrja e sigurimit te kontrates, Autoriteti Kontraktor duhet t 'i 

japi Kontraktuesit informacionin dhe dokumentat e meposhtme: 

-Personin pergjegjes per ndjekjen e sherbimit. 

-Projektin 

-Specifikimet teknike 

-Grafikun e sherbimit 

Neni5 

lnformacion qe duhet dhene nga Autoriteti Kontraktor 

4.1 Sherbimet do te kryhen ne Njesite Administrative sipas percaktimeve ne raportin 

teknik. 
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EKONOMIK 
' Mal in" sh.p.k. 
dmini trator ligjor '\. 
kende HALILAJ ~ · 

~·. 

PER AUTORl!,l(f l~ KON~RAKTOR 
BASH~~ S)HKODER 

,, . ,: ·-- · --0:.1<,r::y,etfl i ashkise 
Vrl~\l ADEMI 

Neni 11 

Zbritja e garancise se kontrates 

11. l Nese parashikohet zbritje periodike re garancise se kontrates ajo kryhet st me 

poshte.Nuk parashikohet zbritje e garancise se kontrates. 

Nese nuk plotesohet, garancia mbetet e pandryshuar. 

Neni lO 

Sherbimet ne Lidhje me to 
l 0.1 Kushtet e vecanta te meposhrne do te zbatohen per kryerjen e pageses se Sherbimeve 

te Lidhura 

Neni 9 

Pagesa Paraprake 
9.1 Perqindja e pageses paraprake do te jete (nuk ka) .Nese nuk eshte specifi kuar, 

Kontraktuesi nuk do te marre pagese paraprake. 

9.2 Nese eshte premtuar nje pagese paraprake, avanca do te paguhet brenda (nuk ka) 

diteve nga marrja e sigurimit te kontrates. 

9.3 Ne se jepet pagesa paraprake, shuma do te hiqet nga pagesa qe duhet t' i jepet 

Kontraktuesit sipas formules se meposhtrne.Nuk ka 

3) IBAN ~ 
8.4 Ne rast ndryshimi te llogarise nga ana e Kontraktuesit ky i fundit eshte i detyruar te 

njoftoje paraprakisht Autoritetin Kontraktues, Bashkine Shkoder. 
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