
 

                                              

 

 

 

 

KËSHILLI I QARKUT BERAT 

 
 

Ftesë per t'u bashkuar në Regjistrin e Furnizuesve 

Këshilli i Qarkut Berat po krijon një Regjister të Furnizuesve për zbatimin e projekteve të 

financuara nga Bashkimi Evropian.  Anëtarët e Regjistrit të Furnizuesve do të merren në 

konsideratë për t’u ftuar në procedura tenderimi kur tenderat e përshtatshëm të jenë shpallur.  

 

Kandidatët e kualifikuar jane të ftuar që të dorëzojnë formularin bashkëngjitur ketij aplikimi së 

bashku me një profil të kompanisë ose CV personale (në formatin europass ose ekuivalent). Të 

dy dokumentet DUHET të shkruhen edhe në gjuhën angleze dhe duhet të dorëzohen në format 

PDF. Formulari i aplikimit duhet të nënshkruhet, vuloset dhe të skanohet. Nënshkrimet dixhitale 

janë gjithashtu të pranueshme. 

 

Kategoritë për të cilat aplikohet duhet të mbështeten dhe justifikohen nga Profile / CV e 

kandidatit, përndryshe ata nuk do të përfshihen. Kategoritë e pranueshme janë: 

 

A. Furnizime 

A1: Furnizime për zyra 

A2: Mobilje 

A3: IT Hardware,  Pajisje perifike dhe të konsumueshme 

A4: Sofware 

A5: Pajisje dhe të konsumueshme  (ju lutem specifikoni) 

A6: Të tjera (ju lutem  specifikoni) 

 

B. Ekspertiza e jashtme dhe Shërbimet 

B1: Shërbimet e konsulencës (ju lutemi specifikoni: p.sh. menaxhimi teknik, menaxhimi i 

projektit, shërbimet ligjore etj) 

B2: Shërbimet e Komunikimit dhe Shpërndarjes (ju lutem specifikoni) 

B3: Studime / Hulumtime / Ekspertiza Teknike (ju lutem specifikoni) 

B4: Shërbimet e Teknologjisë së Informacionit (ju lutem specifikoni) 

B5: Të tjera (Ju lutem specifikoni) 

 

C. Ndërtim & Punë 

C1: Ndërtimet 

C2: Peizazhet 

C3: Rrugët, Urat, Strukturat e Veçanta 

C4: Restaurim / Rinovim 

C5: Tëtjera (Ju lutem specifikoni) 

 

Kandidatët do të informohen për përfshirjen e tyre në katalog me e-mail, duke treguar se në cilat 

kategori jane përfshirë. Anëtarët e regjistrit mund të kërkojnë heqjen e tyre në çdo kohë përmes 

e-mailit. Në çdo kohë, anëtarët e  regjistrit mund të kërkojnë gjithashtu të modifikojnë kategoritë 

për të cilat ata dëshirojnë të merren ne konsiderate. 

Linqet e nevojshme: 

 

• https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose 

• https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


    

 

Drejtuar: Këshillit të Qarkut Berat 

Nga: 

Emri i Kompanise: 

Adresa: 

Email: 

Tel/Fax: 

NIPT/Nr Regjistrimi: 

Datë: …./…./…….. 

 

 

Aplikimi për Regjistrin e Furnizuesve 

Me këtë aplikimin ne deklarojmë interesin tone për t'u përfshirë në Regjistrin e Furnizuesve të 

krijuar nga Këshilli i Qarkut Berat për zbatimin e projekteve të financuara nga Bashkimi 

Evropian për kategoritë e mëposhtme (ju lutem fshini sipas nevojës dhe jepni informacion të 

veçantë për kategoritë e përzgjedhura): 

Kategoritë e pranueshme janë: 

 

A. Furnizime 

A1: Furnizime përzyra 

A2: Mobilje 

A3: IT Hardware, Pajisje perifike dhe të konsumueshme 

A4: Software 

A5: Pajisje dhe të konsumueshme  (ju lutem specifikoni) 

A6: Të tjera (ju lutem  specifikoni) 

 

B. Ekspertiza e jashtme dhe Shërbimet 

B1: Shërbimet e konsulencës (ju lutemi specifikoni: p.sh. menaxhimi teknik, menaxhimi i 

projektit, shërbimet ligjoreetj) 

B2: Shërbimet e Komunikimit dhe Shpërndarjes (ju lutem specifikoni) 

B3: Studime / Hulumtime / EkspertizaTeknike (ju lutem specifikoni) 

B4: Shërbimet e Teknologjisë së Informacionit (ju lutem specifikoni) 

B5: Të tjera (Ju lutem specifikoni) 

 

C. Ndërtim & Punë 

C1: Ndërtimet 

C2: Peizazhet 

C3: Rrugët, Urat, Strukturat e Veçanta 

C4: Restaurime / Rinovime 

C5: Të tjera (Ju lutem specifikoni) 

 

 

Ju lutem gjenibashkangjitur: 

 

1. Profilin e kompanisë tonë (personat juridik) / CV-në time (personat fizikë) (e detyrueshme) 

2. Çdo dokument tjetër që ndjeni se do të përmirësojë aplikimin tuaj (në mënyrë vullnetare) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Deklaroj: 

 

1) Që të gjitha informacionet e gjetura në profilin / CV bashkangjitur të kompanisë janë të 

vërteta dhe të sakta.  

 

2) Unë përfaqësoj një kandidat të ligjshëm që vepron ligjërisht në Shqipëri ose në ndonjë shtet 

anëtar të BE-së dhe nuk ka asnjë kufizim ligjor apo dënim që do të më përjashtonte  nga një 

proces i tenderimit sipas rregullave kombëtare ose atyret ë BE-së.  

 

3) I jap pëlqimin tim Këshillit të Qarkut Berat që t'i dërgojë të dhënat e mia nga Regjistri i 

Furnizuesve në organet e tjera që zbatojnë veprime ekuivalente të BE-së brënda Rajonit të 

Beratit nëse kërkohet (veprim vullnetar – mund të shihet nëse nuk pranohet nga aplikuesi) 

 

 

 

PërfaqësuesiLigjor 

 

 

Emri, Titulli, Vula 

 


