
 Në bazë të Vendimin e Këshillit Komunal për shpalljen e Konkursit Publik për 

pjesëmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetik të 

ekonomive familjare, numër III.119-97 të datës 13.06.2022. dhe Rregulloren për 

bashkëfinancimin e masave për rehabilitim energjetik të objekteve banesore në komunën e 

Preshevës më 05.05.2022, Komisioni për Efikasitet Energjetike të Komunës së Preshevës, në 

mbledhjen e mbajtur më 13.09.2022. vit, lidhur me zbatimin e Thirrjes Publike për subjektet 

ekonomike, mori Vendimin për shpalljen e Konkursit Publik për pjesëmarrjen e subjekteve 

ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit të energjisë në amvisëri, deri më date 22 shtator 

2022. ditë e Enjte. 

 

Konkurs publik 

për pjesmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetikë 

të objekteve banesore në territorin e Komunës së Preshevës 
 

Në kuadër të zbatimit të programit të efikasitetit energjetik të Komunës së Preshevës për 

vitin 2022, ndërkaq me qëllim të mbështetjes financiare të ekonomive familjare në procesin e 

rehabilitimit energjetik për vitin 2022 (në tekstin e mëtejmë Programi), shpallet Konkurs publik 

për qëllimin e përzgjedhjes së subjekteve ekonomike të angazhuara në prodhim, shërbime dhe 

punë në rehabilitimin energjetik të objekteve të banimit. Masat e rehabilitimit energjetik në 

ekonomitë familjare të parashikuara me Program, zbatohen përmes bashkëpunimit me subjekte 

ekonomike të angazhuara në prodhim, shërbime dhe punë në rehabilitimin të objekteve të 

banimit të ekonomive familjare, ndërkaq shfrytëzuesit përfundimtar të fondeve të pakthyeshme 

janë ekonomitë familjare në territorin e komunës së Preshevës. Ekonomitë familjare të cilat e 

realizojnë të drejtën në bashkëfinancim mund të marin materiale ose shërbime ekskluzivisht nga 

subjektet ekonomike të përzgjedhura përmes këtij Konkursi publik. 
 

Qëllimi i zbatimit të masave të rehabilitimit energjetik është të përmirësojë efikasitetin 

energjetik dhe të rrisë përdorimin e burimeve të ripërtëritshme energjetik në ekonomitë familjare 

në komunën e Preshevës. 

I LËNDA 

Lëndë e këtij Konkursi publik është zbatimi i këtyre masdave të efikasitetit energjetikë: 
 

1) ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementeve të tjerë transparentë 

të mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike, ndaj ambienteve të 

pangrohura, në shtëpitë familjare dhe apartamentet, me punët shoqëruese të 

ndërtimit. 
 

Kjo masë përfshin pajisje përcjellëse për dritare/dyer, si pikore, parvaz dritaresh, roleta, 

kapak etj., si dhe punë ndërtimore shoqëruese për çmontimin dhe instalimin e duhur të 

dritareve/dyerve, si çmontimi dhe heqja e dritareve/dyerve të vjetra dhe transporti deri në deponi, 

montimi i duhur i dritareve, punimet rreth dritareve/dyerve me knauf, punimi i skajeve dhe 

suvatimi rreth dritareve/dyerve nga pjesa e brendshme e murit.  

 



2) blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim të mureve, dyshemeve në tokë 

dhe pjesëve të tjera të mbështjellësit termik sipas hapësirës së pa ngrohur për 

shtëpitë familjare dhe komunitetet e banimit, me përjashtim të çatisë dhe 

tavaneve për shtëpitë familjare dhe komunitetet e banimit. 
 

3) blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim nën çati për shtëpi familjare 
 

Kjo masë mund të përfshijë, në rast se është e dëmtuar mbulesa e çatisë dhe sistemi 

hidroizolues i çatisë, punime ndërtimore për zëvendësimin e hidroizolimit dhe shtresave të tjera 

të mbulesës së çatisë, si dhe punime llamarine, por jo punime për zëvendësimin e konstruksionit 

të elementeve të çatisë. 
 

4) blerja dhe instalimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briketa, copëza druri), 

ngrohës të hapësirës ose zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (kalda ose sobë) me 

ato më efikase, për shtëpitë familjare, apartamente dhe komunitete banimi. 
 

5) ndërrimi i rrjetit ekzistues ose instalimi i rrjetit të ri të tubacioneve, ngrohësve të 

radiatorëve dhe aksesorëve shoqërues për shtëpitë familjare, banesat dhe 

ndërtesat e banimit. 
 

6) blerja dhe montimi i pompave të nxehtësisë dhe instalimeve përcjellëse të 

sistemit të ngrohjes (ngrohës hapësinor ose ngrohës i kombinuar) për shtëpitë 

familjare. 
 

7) blerja dhe instalimi i kolektorëve diellorë në instalimin për përgatitjen qendrore 

të ujit të ngrohtë shtëpiak për ngrohjen e ujit të ngrohtë sanitar shtëpiak dhe 

instalimet përcjellëse të sistemit të ngrohjes për shtëpitë familjare. 
  

  Kriteret e efikasitetit energjetikë duhet patjetër t’i përmbushin këtë kushte minimale: 
 

1) Zdrukthtaritë e jashtme me këto karakteristikat minimale teknike (koeficienti U i 

transferimit të nxehtësisë): 

 - U≤ 1,5 W /m
2
K për dritare dhe dyer terase 

 -   U≤ 1,6 W /m
2
K për dyer të jashtme 

2) Muri i jashtëm në shtëpitë familjare/pallatet e banimit me karakteristikat e mëposhtme: 

- Trashësia minimale për izolimin termik është 10 cm, përveç nëse nuk ka mundësi 

teknike për të vendosur atë trashësi izolimi. 

3) Shkalla minimale e rendimentit të kladajës (ngrohës i hapësirës) në biomasë (pelet druri, 

briket, copëza druri) është 85%; 

4) Shkalla minimale e rendimentit të kladajës (ngrohësi i hapësirë) në gaz natyror është 

90%; 

II 

E DREJTA E PJESËMARRJES NË KONKURS 
 

Konkursi publik është i hapur për subjektet ekonomike që kryejnë blerjen dhe montimin të 

materialeve, pajisjeve dhe pajisjeve dhe plotësojnë këto kushte: 

 



- që janë regjistruar në regjistrin ARE ndërsa janë regjistruar si shoqëri ekonomike 

dhe sipërmarrës për të paktën gjashtë muaj nga data e paraqitjes së aplikimit, 

- ndaj tyre nuk është nisur asnjë procedurë falimentimi ose likuidimi, 

- të ketë certifikata për materiale dhe produkte. 

 

III 

DOKUMENTACIONI QË DUHET TË DORËZOHET KUR TË DORËZOHEN 

APLIKACIONET 
 

Aplikacioni i dorëzuar nga subjekti afarist në ftesë publike përmban formularin e aplikimit 

me dokumentacionin e bashkangjitur. 

 

Formulari i aplikimit i është bashkangjitur thirrjes publike dhe përmban në veçanti: 

 

1) të dhëna të përgjithshme për subjektin ekonomik; 

2) të dhënat për përfaqësuesin ligjor; 

3) profilin e subjektit afarist; 

4) pasqyrën e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve; 
 

Për ndërmarrësit është e nevojshme që deklaratën ta paraqes personi i cili ka regjistruar 

kryerjen e veprimtarisë si ndërmarrës. Për nevojat e tjera është e nevojshme që të paraqitet 

deklarata e drejtorit. Kjo deklaratë duhet të jetë e dhënë pas datë së shpalljes së Thirrjes publike. 
 

Në rast se themeluesi i subjektit ekonomik është një person juridik i huaj, do të merret një 

deklaratë e cila do të jepet nga përfaqësuesi ligjor i subjektit ekonomik të paraqitësit të kërkesës. 

Nëse ka disa përfaqësues ligjorë të aplikuesit, është e nevojshme që të gjithë ta dërgojnë 

deklaratën në fjalë, e cila nuk duhet të noterizohet. 
 

Në rast se themeluesi i subjektit ekonomik është një person fizik i huaj, është e 

nevojshme që të gjithë përfaqësuesit ligjorë të subjektit ekonomik të paraqitësit të kërkesës të 

paraqesin deklaratën në fjalë, e cila nuk ka nevojë të noterizohet. 

 

IV DOKUMENTACIONI PËR KONKURSIN PUBLIK 
 

Dokumentacioni për Konkursin publik mund të shkarkohet nga faqja zyrtare e Komunës 

së Preshevës në internet www.presevo.rs ose personalisht në hapësirat e Administratës komunale 

të komunës së Preshevës, dhe përmbanë: 

 

− Tekstin e plotë të Thirrjes publike, 

− Shtojcën 1 - Formulari i aplikimit, 

− Shtojcën 2 - Deklarata e aplikuesit numër 1     

− Shtojcën 3 - Deklarata e aplikuesit numër 2    

− Shtojca 4 – Kriteret për vlerësimin  Aplikacionit  

http://www.presevo.rs/


V 

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË SUBJEKTEVE TË BIZNESIT 
 

Kriteret për renditjen e përfituesve të drejtpërdrejtë përfshijnë këto: 
 

1) çmimet e mallrave kryesore së bashku me instalimin për masën për të cilën po 

aplikojnë; 

2) periudha e vlefshmërisë së çmimeve për masën për të cilën aplikojnë; 
 

Në Shtojcën 4 të Thirrjes publike është definuar mënyra e vlerësimit sipas kritereve për 

zgjedhjen e subjekteve ekonomike. 
 

Me Ftesën publike përcaktohet numri maksimal i pikëve për secilin nga kriteret dhe 

numrin e pikëve për nënkriteret, nëse nënkriteret përcaktohen brenda kritereve individuale. 
 

Numri i përgjithshëm maksimal i pikëve, sipas të gjitha kritereve dhe nënkritereve të 

aplikuara për Programin e caktuar nuk mund të kalojë 100 pikë. 

 

VI 

VENDI DHE AFATI PËR PARAQITJEN E APLIKACIONEVE 
 

 Aplikuesit plotësojnë aplikacionin për pjesëmarrje në konkursin publik në gjuhën serbe, 

me alfabetin cirilik.  
 

Formulari i plotësuar, i vërtetuar dhe i shtypur i aplikacionit në tre kopje (një origjinal 

dhe dy kopje) dhe dokumentacioni shoqërues dorëzohen në një zarf të mbyllur me shënimin: 

“Aplikimi për thirrje publike për pjesëmarrje të subjekteve ekonomike në zbatimine  

masave të rehabilitimit energjetik në ekonomi familjare- mos e hap” me adresën e plotë të 

dërguesit në pjesën e pasme të zarfit. 
 

 Dokumentacioni i plotë i aplikimit në Konkurs dërgohet në zarfin e mbyllur. 
 

 Dorëzimi i aplikacionit brenda afatit konsiderohet të jetë një dërgesë e rekomanduar e 

dorëzuar në postë, jo më vonë se deri në skadimin e ditës së fundit të afatit të caktuar për 

dorëzimin e dokumentacionit të konkursit (vula postare), pavarësisht nga data e arritjes. 
 

 Aplikimet e paraqitura në ndonjë mënyrë tjetër nuk do të shqyrtohen. Aplikimet e 

vonuara dhe jo të plota nuk do të shqyrtohen. 
 

 Afati për dorzimin e aplikacionit është 8 ditë nga dita e shpalljes deri me datë 22.09.2022. 
 

 Për të gjitha informacionet dhe njoftimet shtesë lidhur me Thirrjen publike, aplikuesit 

mund të kontaktojë në numrin kontaktues 066 6773 000 dhe në adresën elektronike: е-mail: 

xh.hasani@presevo.rs. 
 

 Të gjitha pyetjet dhe përgjigjet do të publikohen në uebfaqen e Komunës së Preshevës, 

linku: www.presevo.rs.  

 

 

mailto:xh.hasani@presevo.rs
http://www.presevo.rs/


VII 

PËRZGJEDHJA E APLIKACIONEVE 
 

Aplikacionet jo të plota, të parregullta dhe të paafatshme do të hudhen me aktvendim. 

 

VIII 

VLERËSIMI, ZGJEDHJA DHE PUBLIKIMI I VENDIMIT MBI ZGJEDHJEN E 

SUBJEKTEVE EKONOMIKE 

 

 Vlerësimi dhe rangimi i aplikacioneve të pranuara të subjekteve ekonomike bëhet duke 

zbatuar kriteret nga seksioni V KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E SUBJEKTEVE 

EKONOMIKE dhe Rregulloren për masat e bashkëfinancimit për rehabilitimin energjetik të 

objekteve të banimit.  

 Komisioni shqyrton aplikimet dhe, në përputhje me kushtet e Thirrjes publike, përcakton 

listën paraprake të përfituesve të drejtpërdrejtë. 

 Komisioni publikon listën preliminare të përdoruesve të drejtpërdrejtë në tabelën e 

shpalljeve të Komunës së Preshevës dhe në faqen zyrtare të Komunës së Preshevës në internet. 
  

 Pjesëmarrësit në konkurs kanë të drejtë të kenë qasje në aplikimet e paraqitura dhe 

dokumentacionin e bashkangjitur pas përcaktimit të listës paraprake të subjekteve ekonomike të 

përzgjedhura, brenda tre ditëve nga dita e publikimit të listës. 
  

 Pjesëmarrësit në konkurs kanë të drejtë të kenë qasje në aplikimet e paraqitura dhe 

dokumentacionin e bashkangjitur pas përcaktimit të listës paraprake të subjekteve ekonomike të 

përzgjedhura, brenda tre ditëve nga dita e publikimit të listës. 
 

 Pjesëmarrësit në konkurs kanë të drejtë t’ia kundërshtojnë Komisionit listën paraprake të 

përzgjedhjes së shfrytëzuesve të drejtëpërdrejtë, brenda tetë ditëve nga dita e publikimit të tij. 
  

 Komisioni është i detyruar t’i shqyrtoj kundërshtimet e paraqitura ndaj listës paraprake të 

përzgjedhjes së shfrytëzuesve të drejtëpërdrejtë si dhe të bie vendim të arsyetuar mbi 

kundërshtimin, brenda 15 ditëve nga dita e pranimit të tij. 
 

 Komisioni mban procesverbalin mbi procedurën e zbatuar dhe përpilon Propozimin e 

Vendimit përfundimtar për përzgjedhjen e shfrytëzuesve të drejtëpërdrejtë në zbatimin e masave 

të rehabilitimit energjetik dhe ia paraqet ato për miratim Këshillit komunal.  
 

Këshilli komunal i Komunës së Preshevës bie Vendim për zgjedhjen e shfrytëzuesve të 

drejtëpërdrejtë në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetik 
 

Vendimi i Këshillit komunal të Komunës së Preshevës për zgjedhjen e subjekteve 

ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetik publikohet në Tabelën e 

Administratës komunale për shpallje dhe në faqen zyrtare të Komunës së Preshevës në internet. 

 

 

 

 

 



X. 

PROCEDURA E REALIZIMIT 
 

 Komuna do të lidhë marrëveshje teknike për zbatimin e masave të rehabilitimit 

energjetikë për subjektet ekonomike që do të përzgjidhen. Objekt i marrëveshjes do të jenë 

detyrimet e të dyja palëve në Konkursin publik. 
 

 Pas nënshkrimit të Kontratës për bashkëpunim me subjektet afariste, Komuna e 

Preshevës zhvillon procedurën e përzgjedhjes së shfrytëzuesve të fundit (ekonomitë familjare 

dhe komunitetet banesore). Është detyrim i përdoruesit të fundit që të marrë 

paramasat/parallogaritë vetëm nga përdoruesit e drejtpërdrejtë që janë përzgjedhur në fazën e 

mëparshme. 
  

 Pas zgjedhjes së projekteve individuale të qytetarëve dhe përcaktimit të numrit 

përfundimtar të përfituesve për njësi biznesi, nënshkruhen kontratat tripalëshe për zbatimin e 

masave të rehabilitimit energjetik, në mes të Komunës së Preshevës, përdoruesit të 

drejtëppërdrejtë dhe shfrytëzuesit të fundit. 
  

 Komuna do të transferojë fonde ekskluzivisht përfituesit të drejtpërdrejtë, dhe jo tek 

përfituesit e fundit, por vetëm pasi që përfituesi i fundit individual të paguajë detyrimin e tij të 

plotë përfituesit të drejtpërdrejtë, pasi të ketë përfunduar realizimi i masës.  
  

Kushti për transferimin e fondeve te përfituesi i drejtpërdrejtë është vërtetimi i 

Komisionit që punimet janë kryer siç parashikohet nga paramasa dhe parallogaria të paraqitura 

nga qytetari kur ai ka aplikuar për masën dhe në përputhje me procesverbalin e Komisionit mbi 

kryerjen e vizitës në teren, ndërsa pas ekzekutimit të punimeve. 
 

 Komuna do të transferojë mjete për subjektet e përzgjedhura ekonomike në përputhje me 

kontratën e lidhur.  
 

 Kontrolli i ekzekutimit të detyrimeve kontraktuale do të bëhet nga organet kompetente 

për urbanizëm, përkatësisht për mbrojtjen e mjedisit, në bashkëpunim me Komisionin. 
  

 Subjektet ekonomike janë të detyruara që në çdo kohë t'i mundësojnë Komisionit për 

monitorimin e zbatimit të masave për rehabilitimin energjetikë (në tekstin e mëtejmë Komisioni), 

të kontrollojë zbatimin e aktiviteteve dhe të inspektojë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm. 
 

 Komisioni do të kontrollojë përmbushjen e detyrimeve kontraktuese.  
 

 Subjektet ekonomike duhet të paraqesin në Administratën komunale kërkesë për pagesën 

e mjeteve për bashkëfinancimin e masave të rehabilitimit energjetikë në bazë të punëve apo 

shërbimeve të kryera. Bashkë me kërkesën dorëzojnë edhe fotokopje të faturës së lëshuar për 

punët dhe shërbimet e kryera.  
 

 Transferimi i mjeteve realizohet në përputhje me rregulloren që përcakton tranferimin e 

tyre, në momentin që: 

1. Komisioni të verifikoj nëse aktivitetet janë realizuar me të vërtet, dhe këtë e konstaton me 

procesverbal; 



2. shfrytëzuesi i fundit i paguan përdoruesit direkt mallrat e dorëzuara/shërbimet e kryera në 

shumën e reduktuar për mjetet e lejuara pa kthim; 

3. përfituesi i drejtpërdrejtë paraqet kërkesë për pagesën e mjeteve. 

4. Përdoruesi i drejtpërdrejtë paraqet një konfirmim se i ka dorëzuar përdoruesit të fundit të 

gjitha certifikatat (atestet) e nevojshme dhe të gjithë dokumentacionin (garancionin) 

shoqëruese. 

 

 Në bazë të kërkesës për pagesë dhe procesverbalit, Administrata komunale kryen pagesën 

nga buxheti.   

  

 
Numër   

 

Preshevë, 2022.  

 

 

                                                                                  KOMISIONI 

 

  



         SHTOJCA 1 

 

 

Numri i aplikacionit 
e plotëson njësia e vetadministrimit lokal 

 

 

 

Zbatimi i masave të rehabilitimit energjetik në ekonomitë 

familjare në vitin 2022 

 

 

 

EKSTRAKTI I APLIKIMIT 
 

 

 

 

 

Emri i subjektit ekonomik 

 

 

 

 
 



 APLIKIMI 

Në thirrjen publike për pjesëmarrje të subjekteve ekonomike në zbatimin e 

masave të rehabilitimit energjetik në ekonomitë familjare 
 

1. TË DHËNAT THEMELORE MBI SUBJEKTIN EKONOMIK 

1. Emërtimi i plotë i subjektit ekonomik 
 

2. Forma jurdike
  

3. Emërtimi i shkurtër i subjetit juridik 
 

4. Numri i amëzës
  

5. Numri identifikues tatimor 
 

6. Selia
 

Vendi
  

Njësia e vetadministrimit lokal
  

Numri postar 
 

7. 
Adresa e dërgimit të postës 

(të shënohet numri postar) 
 

8. Numri i telefonit
  

9. Numri i faksit
  

10. Posta elektronike
  

11. Web faqja në internet 
 

 

2. TË DHËNAT MBI PËRFAQËSUESIN LIGJOR 

12. Emri dhe mbiemri 
 

13. Gjinia  - m              - f
 

14. Telefoni  
 

15. Telefoni mobil 
 

16. Posta elektronike 
 

 

3. PROFILI I SUBJEKTIT EKONOMIK 

17. Viti i themelimit  

18. Emërtimi dhe shifra e veprimtarisë 
 

 



19. 

Nga të dhënat prej raportit financiar për 

vitin 2021, subjekti ekonomik është 

klasifikuar në: 

 

 - mikro 

 

 – i vogël 

 

 – i mesëm 

 

 - tjetër 

21. Përshkrimi i vperimtarisë  

 

4. LLOJET E MASAVE PËR TË CILAT OFROHET SHËRBIMI 

(para masës së përshkruar për të cilën konkurohet të shënohet X) 

 

(Mund të konkurohet për më shumë masa) 

 

ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementeve të tjerë transparentë 

të mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike, ndaj ambienteve të pa 

ngrohura, për banesa dhe shtëpi. Kjo masë përfshin pajisje mbështetëse për 

dritare/dyer, si pikore, parvaz dritaresh, grila etj., si dhe punë ndërtimore 

shoqëruese për çmontimin dhe instalimin e duhur të dritareve/dyerve, si 

çmontimi dhe heqja e dritareve/dyerve të vjetra dhe bartja e tyre në deponi, 

montimi i duhur i dritareve, punimet rreth dritareve/dyerve me knauf, lëmimi, 

përpunimi i skajeve dhe lyerja rreth dritareve/dyerve nga pjesa e brendshme e 

murit. 

 

Blerja dhe vendosja e materialeve për izolim termik të mureve, dyshemeve në 

tokë dhe pjesëve të tjera të mbështjellësit termik sipas hapësirës së pa ngrohur 

për shtëpitë familjare dhe komunitetet e banimit, përveç çatisë dhe tavaneve për 

shtëpitë familjare dhe komunitetet e banimit. 

 
Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim nën mbulesën e çatisë për 

shtëpitë familjare. 

 

Blerja dhe instalimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briket, copëza druri), 

ngrohës hapësirash, ose zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (kaldaj ose sobë) me 

ato më efikase, për shtëpitë familjare, apartamente dhe komunitete banimi. 

 
Ndërrimi i rrjetit ekzistues ose instalimi i një rrjeti të ri tubash, ngrohës 

radiatorësh dhe aksesorë për shtëpitë familjare, apartamente dhe pallate banimi 

 

Blerja dhe montimi i pompave të nxehtësisë dhe instalimeve shoqëruese të 

sistemit të ngrohjes (ngrohës hapësire ose ngrohës i kombinuar) për shtëpitë 

familjare. 

 

Blerja dhe instalimi i kolektorëve diellorë në instalimin për përgatitjen qendrore 

të ujit të ngrohtë për ngrohjen e ujit të ngrohtë sanitar shtëpiak dhe instalimet 

përcjellëse të sistemit të ngrohjes për shtëpitë familjare. 

 



5. Kriteret, "Afati i vlefshmërisë së çmimeve për të cilat konkurojnë" është i njejtë për të gjitha 

masat dhe numri maksimal i pikëve në masa të cilat mund ti përfitojë aplikuesi është 40. 

Emërtimi i masës Afati i vlefshmërisë së 

çmimeve 

  

  

 

6. Kriteret "Çmimet e veçanta të shërbimeve dhe të mirave" është i ndryshëm për secilën nga tetë 

masat dhe pikët maksimale për masë të cilat mundë të fitohen nga aplikuesi janë 60. 

Emërtimi i produkitit dhe shërbimit i përmendur në 

shtojcën 4 për masën të cilën konkuron subjekti 

ekonomik 

Çmimi i produktit dhe 

shërbimëve 

  

  



 SHTOJCA 2 

 

DEKLARATË 

 

Unë ____________________________________, numri i KI  _________________________   

  (emri dhe mbiemri)                         (numri i KI) 

përfaqësuesi ligjor i subjektit ekonomik ____________________________________________  

      (emërtimi i subjektit ekonomik) 

numri i amëzës : _____________________, deklaroj se pranoj të gjitha kushtet e përcaktuara në 

Konkursin publik për pjesëmarrjen e subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit 

energjetikë ppër ekonomitë familjare në territorin e Komunës së Preshevës. 

 

Nën përgjegjësi të plotë materiale dhe penale gjithashtu deklaroj se: 

 

 të gjitha pretendimet e dhëna në kërkesë dhe dokumentacionin shoqërues janë të vërteta, të 

plota dhe korrespondojnë me situatën aktuale, 

 

 se në dy vitet e fundit subjektit ekonomik nuk i është vendosur as masë e përhershme, as e 

përkohshme juridikisht e plotëfuqishme që ndalon kryerjen e aktiviteteve, dhe 

 

 pronarët / themeluesit dhe përfaqësuesit ligjorë nuk janë dënuar për vepra penale kundër 

ekonomisë, vepra penale kundër mjedisit, vepra penale të marrjes ose dhënies së ryshfetit, 

vepra penale kundër të drejtave të punës, vepra penale si anëtarë të ndonjë grupi të organizuar 

kriminal, vepër penale të mashtrimit dhe veprave të tjera penale që ndiqen sipas detyrës zyrtare, 

dhe se kundër tyre nuk është duke u bërë hetim e as procedurë penale. 

 

 

 

 

Në ____________,  

 

Më ____________         

 Nënshkrimi i përfaqësuesit ligjor 

  



 

 SHTOJCA 3 
EKSTRAKTI 1 

Jam i/e njohur me dispozitën e nenit 103, paragrafi 1 të Ligjit për procedurën e përgjithshme 

administrative ("Gazeta Zyrtare e RS", Nr. 18/2016), e cila parasheh që në procedurën e filluar me 

kërkesën e një pale, organi mund të ketë qasje, të marrë dhe përpunojë të dhëna për faktet për të cilat 

mbahen shënime zyrtare kur kjo është e nevojshme për të vendosur, përveç nëse pala shprehet qartë se do 

t'i marrë vetë këto të dhëna. Nëse pala nuk paraqet brenda afatit informacionin e nevojshëm për vendosje 

të organit, kërkesa për fillimin e procedurës do të konsiderohet e parregullt. 

 

 

Procedurën e kam inicuar në Komunën e Preshevës – Aplikimi për Thirrje publike / Konkurs për 

pjesëmarrje të subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetikë në ekonomitë 

familjare të financuara nga buxheti i Komunës së Preshevës për vitin 2021 dhe me këtë rast jap këtë 

D E K L A R A T Ë 

 

Edhe pse organi është i obliguar të bëjë kqyrjen, marrë dhe përpunojë të dhëna për faktet për të cilat 

mbahen regjistra zyrtarë, të cilat janë të nevojshme në procesin e vendosjes, unë deklaroj se për qëllimet 

e procedurës do t’i marrë vetë të dhënat e domosdoshme për vendosje: 

 

Jam i/e njoftuar se nëse nuk i paraqes të dhënat e nevojshme për vendosje të organit, kërkesa për inicimin 

e procedurave do të konsiderohet e parregullt dhe se kërkesa ime nuk do të merret në shqyrtim nga 

Komisioni i formuar me aktvendimin e Këshillit komunal. 

 

 

 

 

..........................................  
                          (vendi) 

 

..........................................                               
                  (data)     

 

......................................................................... 
                  (- nënskrimi dhe vula e personit përgjegjës) 

  



EKSTRAKTI  2 

Jam i/e njohur me dispozitën e nenit 103, paragrafi 1 të Ligjit për procedurën e përgjithshme 

administrative ("Gazeta Zyrtare e RS", Nr. 18/2016), e cila përcakton që në procedurën e filluar me 

kërkesën e një pale, organi mund të ketë qasje, të marrë dhe përpunojë të dhëna për faktet për të cilat 

mbahen shënime zyrtare kur kjo është e nevojshme për të vendosur, përveç nëse pala shprehet qartë se do 

t'i marrë vetë këto të dhëna. Nëse pala nuk paraqet brenda afatit informacionin e nevojshëm për vendosje 

të organit, kërkesa për fillimin e procedurës do të konsiderohet e parregullt. 

Procedurën e kam inicuar në Komunën e Preshevës – Aplikimi për Thirrje publike / Konkurs për 

pjesëmarrje të subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetikë në ekonomitë 

familjare të financuara nga buxheti i Komunës së Preshevës për vitin 2022 dhe me këtë rast jap këtë 

D E K L A R A T Ë 

Pajtohem që për qëllimet e procedurës organi mund të ketë qasje, marrë dhe përpunojë të dhëna për 

faktet për të cilat mbahen shënime zyrtare
1
 dhe të cilat janë të nevojshme në procesin e vendosjes. 

 

 

..........................................  

                          (vendi) 

 

..........................................                               

                  (data)     

......................................................................... 

             (nënshkrimi dhe vula e personit përgjegjës) 

 

  

                                                           
1
 Dokumentet mbi faktet për të cilat mbahen shënimet zyrtare janë: Vendimi për regjistrim në regjistrin e organit kompetent. 



SHTOJCA 4 

 KRITERET DHE MËNYRA E  NOTIMIT PËR VLERËSIMIN E APLIKACIONEVE 

 

Përzgjedhja e subjekteve ekonomike bëhet në dy faza:  

 

Faza e parë është e natyrës procedurale dhe ka të bëjë me kontrollin nëse aplikimi është e rregullt 

dhe nëse përmbajtja e aplikacionit është në përputhje me Konkursin publik për pjesëmarrjen e 

subjekteve ekonomike në zbatimin e masave të rehabilitimit energjetik për objektet e banimit në 

Komunën e Preshevës. 

Kriteret PO/JO Statusi 

Aplikacioni është i afatshëm 
  Nëse përgjigjeja është “jo” – 

aplikacioni nuk shqyrtohet 

Aplikacioni është dorëzuar në formë të 

shtypur 

 
 

Nëse përgjigjeja është “jo” – 

aplikacioni nuk shqyrtohet 

Formulari i aplikimit plotësohet në formën e 

përcaktuar - Shtojca 1 

 
 

Nëse përgjigjeja është “jo” – 

aplikacioni nuk shqyrtohet 

Aplikacioni përmban të gjithë 

dokumentacionin e nevojshëm: 

- Shtojca 1 - Formulari i aplikimit 

- Shtojca 2 - Deklaratë e nënshkruar 

 

 
Nëse përgjigjeja është “jo” – 

aplikacioni nuk shqyrtohet 

Aplikanti është person juridik (subjekt 

ekonomik), i regjistruar në regjistrin ARE, të 

paktën gjashtë muaj nga data e paraqitjes së 

aplikimit. 

 

 
Nëse përgjigjeja është “jo” – 

aplikacioni nuk shqyrtohet 

Asnjë procedurë falimentimi apo likuidimi 

nuk është nisur ndaj aplikantit 

 
 

Nëse përgjigjeja është “jo” – 

aplikacioni nuk shqyrtohet 

Aplikacioni është nënshkruar nga përfaqësuesi 

i autorizuar i subjektit afarist 

 
 

Nëse përgjigjeja është “jo” – 

aplikacioni nuk shqyrtohet 

Aplikanti ka dorëzuar certifikatat për 

materialet dhe produktet (për masën për të 

cilën po aplikon) 

 

 
Nëse përgjigjeja është “jo” – 

aplikacioni nuk shqyrtohet 

Aplikanti ka shlyer detyrimet në bazë të të 

hyrave publike 

 
 

Nëse përgjigjeja është “jo” – 

aplikacioni nuk shqyrtohet 

    

 

Pas përfundimit të fazës së parë, të gjitha aplikimet e vlerësuara si të vlefshme dhe në përputhje 

me Konkursin publik vlerësohen në bazë të kritereve të mëposhtme: 

Numri maksimal i pikëve qëve që mund të ketë aplikuesi është 100. 

 

 



1. Kriteri “Afati i vlefshmërisë së çmimeve për masën e aplikuar” është po i njejti për të gjitha 

masat dhe numri maksimal i pikëve që mund të mar aplikuesi është 40. 
 

2. Kriteri “Çmimet e mallrave kryesore dhe shërbimet” është i ndryshëm në të gjitha masat dhe 

numri maksimal i pikëve që mund të mar aplikuesi është 60. 
 

Masa 1 - Ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementeve të tjerë transparentë të 

mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike, ndaj ambienteve të pangrohura, në shtëpitë 

familjare dhe apartamentet, me punët shoqëruese të ndërtimit.Kjo masë përfshin pajisje 

përcjellëse për dritare/dyer, si pikore, parvaz dritaresh, roleta, kapak etj., si dhe punë ndërtimore 

shoqëruese për çmontimin dhe instalimin e duhur të dritareve/dyerve, si çmontimi dhe heqja e 

dritareve/dyerve të vjetra dhe transporti deri në deponi, montimi i duhur i dritareve, punimet 

rreth dritareve/dyerve me karton gipsi, punimi i skajeve dhe suvatimi rreth dritareve/dyerve nga 

pjesa e brendshme e murit 

Çmimi i produktit Numri i pikëve 

Mënyra e përllogaritjes (М*Н/Т) 

T – çmimi i ofruar, N  - Çmimi më i lirë i ofruar 

M – Numri maksimal i pikëve (60 pikë) 

Blerja dhe montimi i dritareve PVC dykrahëshe me përmasa 

1400 x 1000 mm - korniza ngjyra e bardhë. Në çmim 

përfshihet edhe çmimi i pikoreve, parvazëve të dritareve, 

roletave PVC, trajtimeve të dritareve me karton gipsi, 

rrafshimit, kandve dhe lyerjes rreth dritareve. 

 

 

Masa 2 – Blerja dhe vendosja e materialeve për izolim termik të mureve, dyshemeve në tokë dhe 

pjesëve të tjera të mbështjellësit termik sipas hapësirës së pa ngrohur për shtëpitë familjare dhe 

komunitetet e banimit, përveç çatisë dhe tavaneve për shtëpitë familjare dhe komunitetet e 

banimit. 

Çmimi i produktit Numri i pikëve 

Mënyra e përllogaritjes (М*Н/Т) 

T – çmimi i ofruar, N  - Çmimi më i lirë i ofruar 

M – Numri maksimal i pikëve (60 pikë) 

Blerja e materialeve dhe punimi i fasadës me të gjithë 

elementët, ku përfshihet termoizolimi me lesh mineral me 

trashësi 10 cm për m2 

 

Afati i vlefshmërisë së çmimeve për masën e aplikuar Numri i pikëve 

Deri më 30 ditë 5 

31 – 45 ditë 10 

46 – 60 ditë 20 

61 – 75 ditë 30 

Mbi 75  ditë 40 



Masa 3 – Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim nën mbulesën e çatisë për shtëpitë 

familjare. Kjo masë mund të përfshijë, në rast se është dëmtuar mbulesa e çatisë dhe sistemi 

hidroizolues i çatisë, punime ndërtimore për zëvendësimin e hidroizolimit dhe shtresave të tjera 

të mbulesës së çatisë, por jo edhe zëvendësimin e elementeve të konstruksionit të çatisë 

Çmimi i produktit Numri i pikëve 

Mënyra e përllogaritjes (М*Н/Т) 

T – çmimi i ofruar, N  - Çmimi më i lirë i ofruar 

M – Numri maksimal i pikëve (60 pikë) 

Blerja dhe vendosja e materialeve të termoizolimit me lesh mineral 

me trashësi 15 cm në tavan për m
2
 

 

 

Masa 4 - Blerja dhe montimi i kaldajave me gaz natyror, ngrohësve të hapësirës, ose 

zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (kaldajë ose sobë) me ato më efikase, për shtëpitë familjare, 

apartamente dhe komunitete banimi. 

Çmimi i produktit Numri i pikëve 

Mënyra e përllogaritjes (М*Н/Т) 

T – çmimi i ofruar, N  - Çmimi më i lirë i ofruar 

M – Numri maksimal i pikëve (60 pikë) 

Blerja dhe montimi i një kaldaja konvencionale me gaz natyror me 

kapacitet 20 kW 
 

 

Masa 5 – Blerja dhe montimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briket, copëza druri), ngrohës 

hapësirash ose zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (kaldajë ose sobë) me ato më efikase, për 

shtëpitë familjare, apartamente dhe komunitete banimi. 

Çmimi i produktit Numri i pikëve 

Mënyra e përllogaritjes (М*Н/Т) 

T – çmimi i ofruar, N  - Çmimi më i lirë i ofruar 

M – Numri maksimal i pikëve (60 pikë) 

Blerja dhe montimi i kaldajës me pelet të kapacitetit 20 kW 
 

 

Masa 6 - Zëvendësimi i rrjetit ekzistues ose instalimi i një rrjeti të ri tubash, ngrohje radiatorësh 

dhe aksesorë për shtëpitë familjare, apartamente dhe ndërtesa banimi. 

Çmimi i produktit Numri i pikëve 

Mënyra e përllogaritjes (М*Н/Т) 

T – çmimi i ofruar, N  - Çmimi më i lirë i ofruar 

M – Numri maksimal i pikëve (60 pikë) 



Blerja dhe instalimi i një pompe qarkulluese me shpejtësi të 

ndryshueshme të rrotullimeve, për një prurje 1 m3/h, presion 50 

kPa (lloji Grundfos alpha, Willo, Yonos, etj.) 

 

Blerja dhe montimi i radiatorit panel prej çeliku, me dimensione 

600/800, tipi 22 
 

Blerja dhe montimi i valvulës së radiatorit me kokë termike, DN15 

NP6 
 

Numri maksimal i pikëve për secilin prej produkteve është 20. 

Numri i përgjithshëm i pikëve është maksimumi 60. 
 

 

Masa 7 – Blerja dhe instalimi i pompave të nxehtësisë dhe instalimeve shoqëruese të sistemit të 

ngrohjes (ngrohës hapësire ose ngrohës i kombinuar) për shtëpitë familjare 

Çmimi i produktit Numri i pikëve 

Mënyra e përllogaritjes (М*Н/Т) 

T – çmimi i ofruar, N  - Çmimi më i lirë i ofruar 

M – Numri maksimal i pikëve (60 pikë) 

Blerja dhe montimi i pompës së nxehtësisë ajër-ujë, me kapacitet 

ngrohës 7 kW 
 

 

Masa 8 - Blerja dhe instalimi i kolektorëve diellorë në instalimin për përgatitjen qendrore të ujit 

të ngrohtë të konsumit për ngrohjen e ujit sanitar për konsum dhe instalimet përcjellëse të 

sistemit të ngrohjes për shtëpitë familjare 

Çmimi i produktit Numri i pikëve 

Mënyra e përllogaritjes (М*Н/Т) 

T – çmimi i ofruar, N  - Çmimi më i lirë i ofruar 

M – Numri maksimal i pikëve (60 pikë) 

Blerja dhe instalimi i një kolektori diellor në instalimin për 

përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë shtëpiak me kapacitet 

depozitimi 200 litra. 

 

 


