
Annex 27 

Ref: NT 04 2019 

Kërkesë për propozim (KPP) 
 

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

 

Helvetas Kosovo fton palët e interesuara të ofrojnë shërbime sipas përshkrimit të mëposhtëm. 

1. Përshkrimi i kontratës 

EYE është projekti i Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë që impementohet nga konsorciumi i 
Helvetas Swiss Intercooperation dhe MDA. Ky projekt synon që ta rrisë punësueshmërinë dhe 
punësimin e të rinjve në Kosovë. Ky qëllim do të arrihet përmes një mënyre gjithëpërfshirëse dhe të 
qëndrueshme shoqërore dhe intervenimeve sistematike në tri fusha të ndërlidhura : (1) aftësive të 
avancuara të cilat përmbushin nevojat e tregut si rezultat i funkcionimit më të mirë të sistemit formal 
dhe joformal arsimor , (2) përshtatjes më efektive të ofertës dhe kërkesës së tregut  të  punës, përmes  
qasjes së  përmirësuar  të  informacionit dhe  shërbimeve për të rinjtë dhe punëdhënësit, (3) investimit 
në sektorin privat përmes një qasjeje më të mirë në shërbime dhe mjedisit më të favorshëm biznesor 
që gjenerojnë mundësi të reja pune. 

Detajet e kërkuara për shërbimet janë të bashkangjitura në këtë dokument nën PJESEN 1 /Oferta 
Teknike. 

2. Afatet kohore  

 DATA KOHA - CET 

Shpallja e tenderit Nga 08.08.2019 deri 
më 06.09.2019 

8:00 – 
16:00 

Afati i fundit për pyetjet me shkrim 16.08.2019 16:00 

Data e fundit sa i përket dhënies së sqarimeve 
nga Helvetas Kosovo 

23.08.2019 16:00 

 Afati i fundit për dorëzimin e ofertave1 06.09.2019 16:00 

3. Natyra e kontratës 

Kontratë për Shërbime.  

4. Negociatat 

Helvetas Kosovo rezervon të drejtën për të hyrë në negociata me të gjithë ose një pjesë të ofertuesve 
të kualifikueshëm për të ndryshuar dhe/ose plotësuar ofertat e tyre origjinale. 

Negociatat mund të jenë të aspekteve teknike, financiare, ligjore dhe të tjera të kontratës. 

5. Kualifikueshmëria 

Pjesëmarrja është e hapur për të gjithë personat juridikë, duke përjashtuar autoritetet publike, të 
regjistruara në Republikën e Kosovës.  

                                                 
1 Çdo aplikacion i marrë pas këtij afati nuk do të merret parasysh. 
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Në rast të shërbimeve, konsulentët e përfshirë në një ofertë nuk mund të jenë pjesë e ofertës së 
ofertuesve tjerë, me ç ‘rast ata do të përjashtohen nga procedura pa vlerësim të mëtejshëm. 

6. Shpenzimet për përgatitjen e ofertave  

Asnjë shpenzim i shkaktuar nga ofertuesi në përgatitjen dhe dorëzimin e ofertave nuk mund të 
rimbursohet. Shpenzimet e tilla bien nën përgjegjësinë e ofertuesit, duke përfshirë shpenzimet e 
shkaktuara gjatë procesit të negocimit dhe intervistimit. 

7. Nën-kontraktimi 

Nuk lejohet nën-kontraktimi i shërbimeve tek një person tjetër juridik. 

8. Data e përkohshme e fillimit të kontratës 

01.10.2019 

9. Periudha fillestare e ekzekutimit dhe vazhdimi i mundshëm i kontratës 

Shërbimet ose punët duhet të ofrohen ndërmjet datave 01.09.2019 dhe 29.02.2020.    

10. Vlerësimi i ofertave 

Secila ofertë do të vlerësohet në përputhje me kriteret dhe ponderimin siç është detajuar më poshtë.. 
Kriteret për vlerësimin e mallrave/shërbimeve ose punëve do të shqyrtohen në përputhje me kërkesat 
e treguara në shtojca. 

E gjithë procedura e vlerësimit është konfidenciale. Vendimet e Panelit Blerës (PB) janë kolektive dhe 
diskutimet e tyre mbahen në seancë të mbyllur. Anëtarët e PB betohen për të mbajtur fshehtësinë. 
Raportet e vlerësimit dhe të dhënat e shkruara janë vetëm për përdorim zyrtar dhe nuk mund t'u 
komunikohen as ofertuesve, as ndonjë pale tjetër përveç Helvetas Kosovo. 

10.1 Kriteret e kualifikueshmërisë 

Kërkesat Dëshmitë e dokumentuara 

1. Formulari i aplikimit (PJESA 1) Formulari i aplikimit i nënshkruar 

2. Ofertuesi është i regjistruar në Kosovë Certifikata e plotë e regjistrimit 

3. Numri i TVSH-së Certifikata e TVSH-së (vetëm për 
bizneset) 

4. Numri fiskal Certifikata e numrit fiskal 

5. Qarkullimi i përgjithshëm i kompanisë/organizatës gjatë 
3 viteve të fundit (2018, 2017 dhe 2016) duhet të jetë i 
barabartë ose të tejkalojë  50,000.00€ 

Pasqyrat financiare 

6. Ofertuesi nuk ka asnjë rast të hapur të 
mosmarrëveshjes, procedurës së përmbarimit, 
riorganizimit, procedurës së falimentimit ose paaftësisë 
paguese (insolvencës) 

Dëshmi të vlefshme të lëshuar nga një 
autoritet kompetent gjyqësor ose 
administrativ (jo më e vjetër se 6 
muaj) 

7. Të gjitha taksat e paguara Certifikatë të vlefshme të 
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administratës tatimore ose 
marrëveshje të vlefshme të 
nënshkruar me Administratën 
Tatimore të Kosovës për të shlyer 
borxhet e papaguara 

8. Ofertuesi ka kryer gjatë 5 viteve të kaluara të paktën 2 
projekte në fushat e specifikuara në seksionin 1 më 
sipër si dhe ne Oferten Teknike tek PJESA 1. 

Me dëshmi të dokumentuara i 
referohemi kontratave, referencave 
ose dëshmive të tjera të 
dokumentuara të lëshuara nga një 
autoritet kontraktues. Do të merren 
parasysh vetëm dëshmitë e 
dokumentuara që janë relevante për 
fushat tematike të tenderit.  

Ofertuesit që kalojnë kriteret e kualifikueshmërisë do të vazhdojnë për vlerësim të mëtejshëm. 

10.2 Kriteret e vlerësimit të ofertave të kualifikueshme 

Kriteret për vlerësimin e ofertës teknike: 

Kërkesat Dëshmitë e dokumentuara 

1. Metodologjia që përfshin planin e 
zbatimit me orarin dhe kohën e 
detajuar referuar ne Oferten Teknike 
(TeR) Objektivat dhe detyrat e 
konsulencës tek PJESA 1. 

Përshkrimi i aktiviteteve për secilën detyrë: 

 Përshkrimi i punës (duke përfshirë 
datat e fillimit dhe përfundimit) 

 Mënyra e zbatimit (punëtoritë, vizitat) 

 Numri i punëtorive për çdo material 
trajnues për tri standardet profesionale 
dhe kohëzgjatjen e tyre; 

 Numri i ekspertëve të përfshirë në 
procesin e zhvillimit; 

 Personeli përgjegjës për çdo detyrë; 

 Përfshirjen e palëve të interesuara, 
nëse janë të përfshira 

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

 Ofertuesi ka kryer gjatë 5 viteve të 
kaluara të paktën 2 projekte në fushat e 
specifikuara në seksionin 1 

2. Ekipi i propozuar  Përbërja e ekipit dhe CV-të 

 Sfondi profesional në sektorin e 
aftësimit profesional; 

 Së paku përvojë 1 vjeçare në zbatimin e 
aktiviteteve të ngjashme si person fizik; 



Shtojca 27 

Ref: NT 04 2019 

4 

 

 Tri referenca profesionale të 
kualifikuara që duhet të jenë të 
pavarura; 

Ofertuesit që kalojnë vlerësimin teknik (min 50% të pikëve të vlerësimit teknik) do të vazhdojnë për 
vlerësim të mëtejshëm. 

Kriteret për vlerësimin e ofertës financiare:  

Kërkesat Dëshmitë e dokumentuara 

Oferta financiare sipas udhëzimeve në PJESËN 2 të 
këtij dokumenti 

Oferta financiare në euro 

Ponderimi i kritereve për vlerësimin e ofertave teknike dhe financiare është si më poshtë: 

*Vlerësimi i ofertave do të bëhet në mënyrë progresive, përkatësisht cilësia më e ulët e elementeve 
të ofertës teknike dhe oferta më e lartë financiare do të marrin më pak pikë nga pikët maksimale të 
paraqitura në tabelë.  

Pas vlerësimit të ofertave, Helvetas Kosovo rezervon të drejtën për të hyrë në negociata me të gjithë 
ose një pjesë të ofertuesve të kualifikueshëm për të ndryshuar dhe/ose plotësuar ofertat e tyre 
origjinale.  

Kontrata/ Urdhri i blerjes do t'i jepet ofertës ekonomikisht më të favorshme. Oferta ekonomikisht më 
e favorshme përcaktohet duke matur kualitetin teknik kundrejt çmimit në bazë 60/40. Helvetas 
Kosovo rezervon të drejtën të blejë/kontraktojë vetëm një pjesë të shërbimeve të kërkuara ose të 
anulojë këtë procedurë të tenderit nëse nuk është e kënaqur me cilësinë e ofertave.  

Në rastin e shërbimeve, kur zgjedhet një ofertë pjesërisht në bazë të vlerësimit të konsulentëve të 
paraqitur në ofertë, Helvetas Kosovo pret që kontrata të ekzekutohet nga këta konsulentë specifikë. 
Megjithatë, konsulentë shtesë mund të propozohen/kontraktohen gjatë periudhës së zbatimit. 

11. Paraqitja e ofertave  

Oferta duhet të përmbajë një (1) kopje në origjinal, në të cilën duhet shënuar qartë ‘Origjinale’, dhe 
tre (3) kopje të origjinalit, në të cilat duhet shënuar ‘Kopje’.  

Ofertat duhet të paraqiten duke përdorur formularët standardë të ofruar nga Helvetas Kosovo (PJESA 
1 dhe PJESA 2), vetëm në kopje fizike. Ofertat duhet të paraqiten duke përdorur sistemin e zarfit të 
dyfishtë: në zarf apo pjesën e jashtme shënohet: Zhvillimi i pakove trajnuese për qendrat publike të 
aftësimit profesional (QAP), Ref: NT-04-EYE 2019. Kjo përmban dy zarfe të veçanta dhe të mbyllura, 
ku në njërin shënohet ‘Zarfi A’ dhe në tjetrin ‘Zarfi B’.  

Kriteret Pikët 
maksimale 

Oferta teknike* 60% 

Metodologjia që përfshin planin e zbatimit me orarin dhe kohën e detajuar 30% 
Ekipi i propozuar 30% 

Oferta financiare 40% 

Pikët totale maksimale 100 
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Zarfi A përmban PJESËN 1 – Pakoja e aplikimit, përfshirë dëshmi e dokumentuara sipas radhitjes së 
mëposhtme:  

1. Dokumentet e kualifikueshmërisë 

 Formulari i aplikimit  

Ofertuesit duhet t'i paraqesin formularët e aplikimit të nënshkruar. Formulari i aplikimit duhet të 
shoqërohet me dokumentacionin e mëposhtëm për ofertuesin: 

 Certifikata e plotë e regjistrimit 

 Numri i TVSH-së 

 Numri fiskal  

 Pasqyrat financiare (mundësisht të audituara, ose qarkullimi i konfirmuar nga banka) 

 Vërtetim i vlefshëm i lëshuar nga një autoritet kompetent gjyqësor ose administrativ (jo 
më i vjetër se 6 muaj) 

 Certifikatë e vlefshme e Administratës Tatimore ose marrëveshje e vlefshme e nënshkruar 
nga Administrata Tatimore e Kosovës për shlyerjen e borxheve të papaguara 

 Dëshmi të dokumentuara për të paktën 2 projekte relevante për fushat tematike të këtij 
tenderi.  

2. Formulari i ofertës teknike 

Ofertuesit duhet ta paraqesin formularin e ofertës teknike, të shoqëruar me dokumentacionin e 
mëposhtëm për ofertuesin: 

 Metodologjia që përfshin planin e zbatimit me orarin dhe kohën e detajuar  

 CV-të e ekipit të propozuar (për antarët të cilët nuk jan staff permanent, DEKLARATA E 
EKSKLUZIVITETIT marrë nga PJESA 1 duhet të nënshkruhet) 

 

Zarfi B përmban PJESËN 2 – Oferta financiare. 

Oferta financiare duhet të paraqitet në euro. Tarifat e propozuara në këtë ofertë duhet të jenë 
gjithëpërfshirëse; furnizuesi/kontraktuesi do t'i mbulojë të gjitha shpenzimet për realizimin e detyrave 
të tij (p.sh. akomodimi në zyrë, transporti, qasja në internet dhe pajisje, mbështetja administrative 
dhe e sekretarisë, interpretimi etj.). Helvetas Kosovo është e liruar nga TVSH, kështu që tarifat e 
ofruara duhet të jenë pa TVSH. Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha taksat dhe detyrimet tjera 
në përputhje me legjislacionin e Republikës së Kosovës.  

Ofertat duhet të paraqiten vetëm në gjuhën shqipe në adresën në vijim: 

   NT-04-EYE 2019 

   HELVETAS Swiss Intercooperation - Kosovë 

   Rr. Nazim Gafurri 33,  

   10000, Prishtinë. 

   Republika e Kosovës 

Aplikacionet e paraqitura pas afatit nuk do të merren parasysh.  
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12 Ndryshimi ose tërheqja e aplikacioneve 

Kandidatët mund t'i ndryshojnë ose tërheqin ofertat e tyre nëpërmjet njoftimit me shkrim para afatit 
të fundit për paraqitjen e ofertave. Asnjë ofertë nuk mund të ndryshohet pas këtij afati. 

Helvetas Kosovo mban pronësinë e të gjitha ofertave që nuk janë tërhequr. Rrjedhimisht, ofertuesit 
nuk e kanë të drejtën për t'iu kthyer ofertat. 

13 Vlefshmëria e ofertave 

Ofertuesit detyrohen nga tenderët e tyre për 90 ditë pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave. Në 
raste të jashtëzakonshme, para përfundimit të periudhës së vlefshmërisë, Helvetas Kosovo mund t'u 
kërkojë ofertuesve të zgjasin periudhën e vlefshmërisë për një numër të caktuar ditësh por jo më shumë 
se 40 ditë.  

14 Nënshkrimi i kontratës(-ave)  

Brenda 30 ditëve nga pranimi i kontratës/ urdhrit të blerjes të nënshkruar nga Helvetas Kosovo, 
ofertuesi i përzgjedhur nënshkruan dhe vendos datën e kontratës. Mospërmbushja e kërkesave nga 
ana e ofertuesit të përzgjedhur mund të përbëjë bazë për anulimin e vendimit për dhënien e 
kontratës. Në këtë rast, Helvetas Kosovo mund t'ia japë tenderin një ofertuesi tjetër ose ta anulojë 
procedurën e tenderit. 

15 Kushtet e pagesave 

Helvetas Kosovo nuk është pagues i taksës mbi vlerën e shtuar (TVSH). Çmimet në aplikacion duhet të 
paraqiten duke marrë parasysh të gjitha shpenzimet. 
Pagesa do të bëhet në euro nëpërmjet transferimit në llogarinë bankare të përfituesit të tenderit, më 
së largu brenda 30 ditëve të punës nga data e pranimit të mallrave ose ekzekutimit të shërbimeve ose 
punimeve. Rastet e mospërmbushjes së detyrimit dhe pasojat e tyre ligjore do të shënohen veçmas 
në kontratë. 

16 Kushtet e bashkëpunimit 

Në rast të një kontraktimi, palët do të duhet të operojnë sipas kohës së caktuar dhe në përputhje me 
urdhrin e blerjes ndërmjet Helvetas Kosova – furnizuesit ose kontratën ndërmjet Helvetas Kosova – 
ofruesit të shërbimeve. Helvetas Kosovo ka të drejtë që të rrisë ose zvogëlojë numrin e artikujve të 
porositur. Helvetas Kosovo ka të drejtë që të përzgjedhë një furnizues/zbatues në ofertën e dhënë 
sipas diskrecionit të vet. Helvetas Kosovo ka të drejtë që të riformulojë Kërkesën për Kuotim (KPK), 
Ftesën për Ofertë (FPO) ose Kërkesën për Propozim (KPP) sipas diskrecionit të vet, nëse nevojiten 
artikuj shtesë. Në rast të dështimit ose mospërmbushjes së detyrimeve kontraktuale, Helvetas Kosovo 
ka të drejtën e njëanshme për të ndërprerë kontratën pa pësuar ndonjë detyrim ligjor. 
Aplikuesi duhet t'i njohë të gjitha udhëzimet, formularët dhe kërkesat e përmendura në dokumentet 
e KPK-së, FPO-së ose KPP-së. Përgjegjësinë për paraqitjen e ofertës në përputhje me këto kërkesa e 
mbartë tërësisht Aplikuesi.  
Helvetas Kosovo nënshkruan një kontratë/ urdhër të blerjes me ofertuesin përfitues. Kontrata do të 
hyjë në fuqi me nënshkrimin nga të dy palët. 
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17 Klauzolat e etikës/praktikat korruptive  

Ofertuesit që bëjnë deklarime të rreme mund t'i nënshtrohen ndëshkimeve financiare që përbëjnë 
10% të vlerës së përgjithshme të kontratës/ urdhrit të blerjes që jepet. Kjo normë mund të rritet në 
20% në rast se vepra përsëritet. 

Çdo përpjekje nga ndonjë kompani/organizatë për të marrë informata konfidenciale, për të lidhur 
marrëveshje të paligjshme me konkurrentët ose për të influencuar PB-në ose Helvetas Kosovo gjatë 
procesit të shqyrtimit, sqarimit, vlerësimit dhe krahasimit të ofertave do të shpie në refuzim të ofertës 
së tyre dhe mund të rezultojë në ndëshkimet e përshkruara më sipër.  

Kompanitë/organizatat nuk duhet të ndikohen nga asnjë konflikt interesi me ofertuesit ose palët tjera 
të përfshira në projekt. Helvetas Kosovo rezervon të drejtën për të pezulluar ose anuluar procedurën 
e KPK-së dhe/ose kontratën/ urdhrin e blerjes në qoftë se zbulohen praktika korruptive të çfarëdo lloji 
në ndonjë fazë të procesit të dhënies ose gjatë ekzekutimit të një kontrate.  

Kompanitë/organizatat do të refuzohen ose kontratat/ urdhrat e blerjes do të ndërpriten nëse dhënia 
ose ekzekutimi i një kontrate ka shkaktuar shpenzime të pazakonta komerciale. Shpenzimet e tilla të 
pazakonta komerciale janë komisione që nuk përmenden në kontratën kryesore ose që nuk rrjedhin 
nga një kontratë e lidhur siç duhet që i referohet kontratës kryesore, komisione që nuk paguhen në 
këmbim për ndonjë shërbim të vërtetë dhe të ligjshëm, komisione të dërguara në një parajsë 
tatimore, komisione të paguara për një pagues i cili nuk është identifikuar qartë ose komisione të 
paguara për një kompani/organizatë që ka çdo paraqitje të një kompanie/organizate surrogat (front 
company/organization).  

Kontraktuesve që kanë paguar shpenzime të pazakonta komerciale lidhur me këtë projekt, varësisht 
seriozitetit të fakteve të vërejtura, do t'u përfundohet kontrata dhe/ose do të ndëshkohen. 

Helvetas Kosovo rezervon të drejtën për pezullimin dhe anulimin e procedurës, kur procedura e 
dhënies së kontratës rezulton të ketë qenë subjekt i mashtrimeve, parregullsive ose gabimeve 
substanciale. Nëse zbulohen mashtrime, parregullsi ose gabime substanciale pas dhënies së 
kontratës/ urdhrit të blerjes, Helvetas Kosovo mund të largohet nga përmbyllja e kontratës/ urdhrit 
të blerjes ose ta ndërpresë kontratën/ urdhrin e blerjes. 

18 Gjuha operative 

Të gjitha komunikatat me shkrim për këtë procedurë tenderimi dhe kontratë/ urdhër të blerjes duhet 
të jenë në gjuhën shqipe.   

19 Informata shtesë 

Përfundimi i tenderit dhe dhënia e ndonjë kontrate/ urdhri të blerjes janë subjekt i disponueshmërisë 
së fondeve. 

Helvetas Kosovo rezervon të drejtën të anulojë këtë procedurë të tenderit në çdo kohë, pa ndonjë 
detyrim nga ana e saj.  
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PJESA 1 – PAKETA E APLIKIMIT 

FORMULAR APLIKIMI 

1 PARAQITUR nga (d.m.th. identiteti i ofertuesit) 

Emri i subjektit  

 

2 PERSONI I KONTAKTIT (për këtë aplikacion) 

Emri  

Adresa  

Telefoni  

e-mail  

3 DEKLARATA 

Unë, nënshkruesi i mëposhtëm, nënshkruesi i autorizuar i ofertuesit të mësipërm nëpërmjet kësaj deklaroj 
se kemi shqyrtuar dosjen e tenderit për kontratën e përmendur më lart. Ne pranojmë dispozitat e 
kontratës në tërësi, pa rezerva ose kufizime. 

Ne, pajtohemi që të jemi një nga palët e kontratës kornizë, dhe të paraqesim ofertë sa herë që kërkohet 
nga Helvetas Kosovo, në pajtim me termat e dosjes së tenderit dhe kushtet e përcaktuara, pa rezerva ose 
kufizime. 

Po e bëjmë këtë aplikacion për tender me forcat tona. Ne konfirmojmë që ne nuk po tenderojmë për të 
njëjtën kontratë në asnjë formë tjetër. E kuptojmë që konsulentët tanë mund të përjashtohen nëse 
propozojmë konsulentë të cilët kanë qenë të përfshirë në ofertat e ofertuesve të tjerë.  

Ne do ta informojmë Helvetas Kosovo menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në 
çdo fazë gjatë zbatimit të kontratës. Gjithashtu e njohim dhe pranojmë plotësisht që çdo informacion i 
pasaktë dhe jo i plotë i dhënë me paramendim në këtë aplikacion mund të rezultojë në përjashtimin tonë 
nga kjo kontratë dhe kontrata të tjera të financuara dhe/ose të menaxhuara nga Helvetas Kosovo dhe që 
ndëshkimet mund të zbatohen siç specifikohet në dosjen e tenderit. 

Theksojmë se Helvetas Kosovo nuk është e detyruar të vazhdojë me këtë tender dhe se rezervon të drejtën 
për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës dhe se nuk do të ketë përgjegjësi ndaj nesh nëse vepron kështu. 

Nënshkruar në emër të ofertuesit 

Emri  

Nënshkrimi  

Data  
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OFERTA TEKNIKE 

1. Termat e Referencës (TeR): Zhvillimi i pakove trajnuese për qendrat publike të aftësimit 
profesional (QAP) 

 

Hyrje 

EYE është projekti i Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë që impementohet nga konsorciumi i 
Helvetas Swiss Intercooperation dhe MDA. Ky projekt synon që ta rrisë punësueshmërinë dhe 
punësimin e të rinjve në Kosovë. Ky qëllim do të arrihet përmes një mënyre gjithëpërfshirëse dhe të 
qëndrueshme shoqërore dhe intervenimeve sistematike në tri fusha të ndërlidhura : (1) aftësive të 
avancuara të cilat përmbushin nevojat e tregut si rezultat i funkcionimit më të mirë të sistemit formal 
dhe joformal arsimor , (2) përshtatjes më efektive të ofertës dhe kërkesës së tregut  të  punës, përmes  
qasjes së  përmirësuar  të  informacionit dhe  shërbimeve për të rinjtë dhe punëdhënësit, (3) investimit 
në sektorin privat përmes një qasjeje më të mirë në shërbime dhe mjedisit më të favorshëm biznesor 
që gjenerojnë mundësi të reja pune. 

 

Historiku 

EYE është duke bashkëpunuar me departamentin e Aftësimit Profesional të Agjencisë së Punësimit të 
Republikës së Kosovës (APRK) në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS), për 
të zhvilluar pakot trajnuese për tre profesione: Kuzhinier, Banakier, dhe Bërës Ëmbëlsirash 
(Pastiçeri), që do t'i mundësonte QAP-ve një ofrim me cilësor të shërbimeve trajnuese. Vetëm nga viti 
2018 deri Maj 2019, 1,323 të papunësuar kanë ndjekur këto trajnime.  Këto tre kualifikime janë në 
harmoni me zhvillimin e standardit profesional dhe në bazë të dinamikës së kërkesave për trajnime 
dhe të dhënave nga analiza e tregut, është konstatuar se ka kërkesa për kuadro nga këto kualifikime 
si në tregun e brendshëm ashtu edhe në atë të jashtëm te punës. Zhvillimi i kurrikulës dhe pakos 
trajnuese do të hapte rrugën drejt mundësisë për të aplikuar për aprovimin e këtyre kualifikimeve tek 
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK). Mbështetja do të sigurohet nëpërmjet kontraktimit të një 
kompanie të specializuar dhe me përvojë e cila do të përkrah grupet punuese të APRK-së që të 
zhvillojnë kurrikulën në bazë të standardeve profesionale dhe dokumenteve tjera të pakos trajnuese 
(planprogrami i trajnimit, materialet trajnuese, instrumentet e vlerësimit sipas moduleve dhe ato të 
vlerësimit përmbledhës – testet teorike dhe lista e kontrollit trajnues për këto katër kualifikime). 

 

Objektivat dhe detyrat e konsulencës 

Qendrat e Aftësimit Profesional që funksionojnë në kuadër të departamentit të Aftësimit Profesional 
/ APRK, mund të ofrojnë shërbime cilësore trajnuese në bazë të standardeve profesionale, për të 
papunësuarit dhe punëkërkuesit, me qëllim të përgatitjes së tyre për tregun e punës. Si rrjedhojë, 
projekti EYE do të lidhë kontratë me një kompani të specializuar dhe me përvojë për të ofruar 
mbështetje në zhvillimin e kornizave të kurrikulës, planprogrameve trajnuese, pakove trajnuese 
(materialeve trajnuese) dhe instrumenteve të vlerësimit. 

 

Kurrikulat dhe pakot trajnuese të profesioneve që do të zhvillohen në bazë të standardeve 
profesionale janë: Kuzhinier, Banakier, dhe Bërës Ëmbëlsirash (Pastiçeri). 
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Dokumentet qe duhet të zhvillohen përbëhen nga katër pjesë: 

I. Korniza e kurrikulës 
II. Planprogramet trajnuese 

III. Pakot trajnuese (materialet trajnuese), dhe 
IV. Instrumentet e vlerësimit 

 

Qëllimi kryesor i konsulencës është të ofrojë mbështetje profesionale, trajnim gjatë punës së grupit 
punues, mbështetje teknike dhe logjistike për grupet punuese për zhvillimin e dokumenteve të tri 
profesioneve të lartpërmendura. Metodologjia e secilit kualifikim përcaktohet në udhëzuesin për 
zhvillimin e kurrikulave në bazë të standardeve profesionale. 

Në terma më specifike, nga kontraktuesi pritet që t’i kryej këto detyra: 

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

 Kryerja e hulumtimit të tregut për të konstatuar ndryshimet eventuale  të profesioneve dhe 
verifikimin e rezultateve kryesore për secilin funksion te standardit te profesionit. 

 
 Rishikimi, analizimi dhe përpilimi i të gjitha të dhënave të fituara nga hulumtimi dhe 

prezantimi i tyre tek grupi punues. 
 

 Kryerja e vizitave në terren për mentorim dhe këshillim. 
 

 Analizimi i kushteve dhe infrastrukturës në QAP. 
 

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

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

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

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

 
 Mbështetja e organizimit të punëtorive të grupeve punuese për zhvillimin e dokumenteve të 

materialeve trajnuese, udhëzimeve dhe instrumenteve të vlerësimit dhe njëkohësisht 
organizimi i trajnimeve gjatë punës për trajnerët që janë pjesëmarrës të grupeve punuese. 

 
 Mentorimi gjatë punës në punëtori. 

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

projekti mbështetës. 
 

 Bashkëpunimi me trajnerët e përfshirë në grupet punuese dhe me përfaqësuesin e APRK-së 
gjatë gjithë kohës së zhvillimit të dokumenteve. 
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 Finalizimi i dokumenteve të zhvilluara duke përfshirë renditjen e moduleve, rregullimin e 

tekstit, fotove dhe pjesëve tjera përbërëse të dokumentit. 
 

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

 
 Kontraktimi i subjektit për shtypjen e 250 ekzemplarëve të dokumenteve të materialeve 

trajnuese (librave) ne versionin –Kolor, prej tyre; 150 ekzemplar per kuzhinjer, 60 ekzemplar 
per banakier dhe 40 ekzemplar per beres te embelesirave. Gjithashtu ne forme libri te shtypen 
edhe nga 10 ekzemplare të secilit dokument të kornizës se kurrikules (ne te cilen eshte e 
perfshire edhe përshkrimi te moduleve). 

 
 Kompenzimi i të gjitha shpenzimeve rrjedhëse për punëtoritë, përfshirë edhe shpenzimet e 

transportit për pjesëmarrësit e grupeve punuese. 
 

Raporti final 

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

Kohëzgjatja e projektit 

Aktiviteti Profesioni Kohëzgjatja 

1. Plani i punës (perfshire edhe nje 
analize  tregu) 

3 profesione 20 ditë 

2. Zhvillimi i kornizës kurrikulare 3 profesione 20 ditë 

3. Zhvillimi i planeve trajnuese 3 profesione 15 ditë 

4. Zhvillimi i pakove trajnuese dhe 

instrumenteve të vlerësimit 
3 profesione 30 ditë 

5. Finalizimi, korrigjimi dhe 
lekturimi i 

kornizës kurrikulare dhe 
dokumenteve të materialeve 
trajnuese 

3 profesione 30 ditë 

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

3 profesione 10 ditë 
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NË RAST TË SHËRBIMEVE – DEKLARATËN E EKSKLUZIVITETI TË KONSULENTËVE TË PROPOZUAR 

DEKLARATA E EKSKLUZIVITETIT DHE DISPONUESHMËRISË2 

Unë, nënshkruesi i mëposhtëm, nëpërmjet kësaj deklaroj se pajtohem të marr pjesë ekskluzivisht me 
ofertuesin [emri i ofertuesit] në procesin e tenderit për shërbimet e dizajnit. Kjo nënkupton që unë nuk 
do të propozohem si konsulent zëvendësues në këtë procedurë tenderimi. Deklaroj se jam i aftë dhe i 
gatshëm të punoj për periudhën(-at) e caktuar për pozitën për të cilën CV-ja ime është përfshirë nëse ky 
tender është i suksesshëm, përkatësisht: 

Prej Deri Disponueshmëria 
Shtator 19  Janar 20 Kohë të pjesshme 

Konfirmoj se nuk kam angazhim të konfirmuar si konsulent në ndonjë aktivitet tjetër profesional që nuk 
është në përputhje në aspektin e kapacitetit dhe kohës me angazhimet e mësipërme. 

Duke e bërë këtë deklaratë, e kuptoj se nuk më lejohet t'i ofroj shërbimet e mia si konsulent për ndonjë 
ofertues tjetër pjesëmarrës në këtë procedurë të tenderit. Jam plotësisht i vetëdijshëm se nëse e bëj këtë, 
do të jem i përjashtuar nga kjo procedurë tenderimi, dhe mund të zbatohen ndëshkime. 

Gjithashtu deklaroj se nuk jam në situatë të konfliktit të interesit ose të padisponueshmërisë dhe zotohem 
të informoj ofertuesin(-t) për çdo ndryshim në situatën time. 

Emri  

Nënshkrimi  

Data  

 

 

  

                                                 

2  Të plotësohet dhe të nënshkruhet nga të gjithë konsulentët e propozuar te cilët nuk jan staf permanent i ofertuesit 
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PJESA 2 - OFERTA FINANCIARE 

 

Oferta financiare 

 

Helvetas Kosovo është e liruar nga TVSH, kështu që kostoja duhet të jetë pa TVSH. Kontraktuesi është 
përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrat e tjera në pajtim me Ligjin e Republikës së Kosovës. 

Shërbimet ose Artikujt e Punës - specifikimet Sasia Njësia e 
çmimit/Euro 

Totali 

1.Plani i punës - 3 profesione 20 ditë   

2.Zhvillimi i kornizës kurrikulare - 3 profesione 20 ditë   

3.Zhvillimi i planeve trajnuese - 3 profesione 15 ditë   

4.Zhvillimi i pakove trajnuese dhe instrumenteve të 
vlerësimit - 3 profesione 

30 ditë   

5.Finalizimi, korrigjimi dhe lekturimi i kornizës kurrikulare 
dhe dokumenteve të materialeve trajnuese - 3 profesione 

30 ditë   

6.Shtypja e ekzemplarëve të kornizës kurrikulare dhe 
dokumenteve të materiale trajnuese - 3 profesione 

10 ditë   

Kostoja totale (shuma e njësive)  EUR  

 

Ofertuesit duhet të dorëzojnë një ofertë financiare origjinale të nënshkruar së bashku me tri kopje. 
Gjithashtu, çmimet për ditë duhët të dërgohet duke përfshirë kostot direkte dhe indirekte. 

 

 

Nënshkruar në emër të ofertuesit 

Emri  

Nënshkrimi  

Data  

 
 


