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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 44, datë 11.07.2012

pëR 
ShfUqIZIMIN E “poLITIkëS Së pëRDoRIMIT Të INTERNETIT DhE 

E-MAIL” 

Në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; me propozimin e Departamentit 
të Teknologjisë së Informacionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Shfuqizimin e vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 
09.06.2004 për “politikën e përdorimit të internetit dhe e-mail”.

2. Ngarkohet Departamenti i Teknologjisë së Informacionit dhe të 
gjitha njësitë organizative të Bankës së Shqipërisë për zbatimin e 
këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 45, datë 11.07.2012

pëR 
MIRATIMIN E pRoCEDURëS “pRokURIM I DREJTpëRDREJTë ME 

ShoqëRINë “MoNTRAN”, DhE kohëZGJATJEN E koNTRATëS, pëR 
oBJEkTIN E pRokURIMIT “CSD- REGJISTRI I LETRAVE ME VLERë”” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe “g” të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të nenit 
3 dhe të nenit 45, shkronjat “dh” dhe “e” të rregullores “për procedurat 
e prokurimit në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, 
datë 15.11.2006 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i 
ndryshuar; dhe me propozim të kryetarit të Entit prokurues, Departamentit 
të operacioneve Monetare dhe Departamentit të Teknologjisë së 
Informacionit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë procedurën “prokurim i drejtpërdrejtë” me shoqërinë 
tregtare “Montran”, për objektin e prokurimit “CSD – Regjistri i 
Letrave me Vlerë”.

2. Të miratojë realizimin e objektit të prokurimit “CSD – Regjistri i 
Letrave me Vlerë” nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje deri në 6 
(gjashtë) vjet. 

3. Ngarkohet Departamenti i operacioneve Monetare, Departamenti 
i Administrimit, Departamenti i Teknologjisë së Informacionit dhe 
Departamenti i kontabilitetit dhe financës me zbatimin e këtij 
vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 47, datë 25.07.2012

pëR 
ULJEN E NoRMëS Së INTERESIT Të MARRëVEShJEVE Të RIBLERJES 

DhE Të ANASJELLTA Të RIBLERJES 

Në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar; me propozimin e Departamentit të 
politikës Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë uljen me 0.25 pikë përqindje të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes (repo dhe 
repo të anasjellta). Norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes (nga 4,25 për qind që është) bëhet 
4,00 për qind. 

2. Ngarkohen Departamenti i politikës Monetare dhe Departamenti i 
operacioneve Monetare me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi në datën 26.07.2012.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 49, datë 25.07.2012

pëR 
MIRATIMIN E pRoCEDURëS Së VEÇANTë DhE TERMAVE Të 

REfERENCëS pëR pRokURIMIN E oBJEkTIT “hARTIMI DhE ZBATIMI 
I pRoJEkTIT Të MUZEUT Të BANkëS Së ShqIpëRISë”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “c” dhe “g” të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të 
paragrafit të dytë të nenit 3 të rregullores “për procedurat e prokurimit në 
Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006, 
të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar; dhe me 
propozim të kryetarit të Entit prokurues dhe Departamentit të Emisionit, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë procedurën e veçantë për prokurimin e objektit “hartimi 
dhe zbatimi i projektit të Muzeut të Bankës së Shqipërisë“, sipas 
Aneksit 1, bashkangjitur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi.

2. Me përjashtim të rasteve kur është parashikuar ndryshe në 
përmbajtjen e Aneksit nr. 1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e 
këtij vendimi, për prokurimin e objektit “hartimi dhe zbatimi i 
projektit të Muzeut të Bankës së Shqipërisë“, gjejnë zbatim edhe 
dispozitat e aplikueshme për procedurën e prokurimit të parashikuar 
në nenin 24 të rregullores “për procedurat e prokurimit në Bankën 
e Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006, të 
këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar.

3. Të miratojë fondin limit për realizimin e objektit të prokurimit “hartimi 
dhe zbatimi i projektit të Muzeut të Bankës së Shqipërisë“, në masën 
1.800.000 Euro. 

4. Të miratojë Termat e Referencës që do të përdoren për prokurimin 
e objektit “hartimi dhe zbatimi i projektit të Muzeut të Bankës së 
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Shqipërisë” pjesë e Aneksit 2, bashkangjitur dhe pjesë përbërëse e 
këtij vendimi.

5. Ngarkohet Departamenti i Emisionit, Departamenti i Administrimit, 
Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 
komunikimit, dhe Departamenti i kontabilitetit dhe financës me 
zbatimin e këtij vendimi.

6. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e këtij vendimi, përveç 
Aneksit 2, në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN fULLANI



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 14
numër 7

korrik 2012

vëllimi 14
numër 7
korrik 2012

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

ANEkS 1
 

pRoCEDURA E VEÇANTë
pëR pRokURIMIN E oBJEkTIT “hARTIMI DhE ZBATIMI I 

pRoJEkTIT Të MUZEUT Të BANkëS Së ShqIpëRISë”
 

 
PËRMBAJTJA

PJESA E PARË TË PËRgJiThShME 
1. Lloji i procedurës 
2. Fondi limit 
3. Fazat e procedurës
4. Subjektet pjesëmarrëse 
5. Mënyra e njoftimit
6. Formulari i pjesëmarrjes 
7. Ftesat
8. Tarifat e dokumenteve të tenderit
9. Kandidati 

PJESA E DYTË DoKuMEnTET E TEnDERiT
1. Përmbajtja
2. Dokumentacioni i detyrueshëm për paraqitje nga kandidatët
3. Dokumentacioni për kualifikim
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë
5. nënkontraktimi
6. Dokumentacioni teknik
7. oferta ekonomike
8. Mënyra dhe afati i dorëzimit të dokumentacionit nga kandidatët 
9. gjuha
10. Sigurimi i ofertës

 
PJESA E TRETË STRuKTuRAT PËRgJEgJËSE PËR nDJEKJEn E PRocEDuRËS 

1. Komisioni 
a. Përbërja e Komisionit të Prokurimit
b. Kompetencat e Komisionit të Prokurimit

2. Sektori i Prokurimit 
3. Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, integrimit Evropian 

dhe Komunikimit
 
PJESA E KATËRT FAZAT E ZhviLLiMiT TË PRocEDuRËS

1. Faza e kualifikimit të kandidatëve 
2. Faza e vlerësimit teknik 
3. Faza e vlerësimit ekonomik

PJESA E PESTË TË FunDiT
1. Tërheqja e ofertave nga kandidatët
2. Lidhja e kontratës 
3. E drejta e autorit dhe publikimi i punimeve 
4. Procesverbalet e mbledhjeve të Komisionit të Prokurimit
5. Kalendari i procedurës 
6. Anulimi dhe/ ose përsëritja e procedurës së prokurimit 
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pJESA E pARë

Të pëRGJIThShME

1. Lloji i procedurës 
 
procedura për prokurimin e objektit “hartimi dhe zbatimi i projektit të 

Muzeut të Bankës së Shqipërisë” do të jetë “procedurë e veçantë“ sipas 
parashikimeve në këtë Aneks dhe për sa nuk është parashikuar ndryshe 
në këtë Aneks, edhe sipas dispozitave të aplikueshme për procedurën e 
prokurimit të parashikuar në nenin 24 të rregullores “për procedurat e 
prokurimit në Bankën e Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 81, datë 
15.11.2006 të këshillit Mbikëqyrës, i ndryshuar.

2. fondi limit 

fondi limit për realizimin e objektit të prokurimit “hartimi dhe zbatimi 
i projektit të Muzeut të Bankës së Shqipërisë ” është 1.800.000 Euro.

ky fond nuk do t’i nënshtrohet procedurave për rishikimin e tij, 
sipas nenit 51 të rregullores “për procedurat e prokurimit në Bankën e 
Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, datë 15.11.2006, të këshillit 
Mbikëqyrës, i ndryshuar.

3. fazat e procedurës

procedura është ndërkombëtare dhe zhvillohet në tre faza:

1. faza e kualifikimit të kandidatëve; 
2. faza e vlerësimit teknik; 
3. faza e vlerësimit ekonomik.

4. Subjektet pjesëmarrëse

Subjektet që do të njoftohen për këtë procedurë prokurimi dhe në 
rast shfaqjeje interesi prej tyre, që do të ftohen për të marrë pjesë në të, 
do të përcaktohen nga komisioni i prokurimit.

5. Mënyra e njoftimit

Të gjitha subjekteve të përcaktuara sipas pikës 4 të këtij Aneksi, do 
t’iu dërgohet një njoftim mbi procedurën e prokurimit që do zhvillohet.

Njoftimi do të përmbajë në mënyrë të përmbledhur:

1. objektin e prokurimit
2. fondin limit
3. fazat e zhvillimit të procedurës
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4. kërkesat për kualifikim
5. formularin e pjesëmarrjes
6. Informacionin mbi kushtet që duhet të plotësojnë subjektet për 

t’u ftuar në këtë procedurë dhe tarifën e dokumenteve të tenderit

Secili prej subjekteve të njoftuara për procedurën e prokurimit, që 
ka interes për të marrë pjesë në të, duhet të paraqesë pranë BSh, me 
postë elektronike, me postë të regjistruar, me faks ose dorazi, brenda 
datës së caktuar në njoftim, formularin e pjesëmarrjes shoqëruar me 
licencën profesionale për projektim.

 
6. formulari i pjesëmarrjes

formulari i pjesëmarrjes i përgatitur nga komisioni, përfshin sidomos 
rubrikat e informacionit mbi:

a. gjeneralitetet e plota të subjektit;
b. adresën e saktë dhe të dhënat e kontaktimit si numër telefoni, 

faks dhe e-mail;
c. numrin dhe datën e lëshimit të licencës profesionale për projektim 

si dhe të dhënat mbi institucionin kompetent të shtetit përkatës, 
që ka lëshuar licencën profesionale për projektim.

komisioni, në rast se konstaton që formulari i pjesëmarrjes nuk 
përmban informacionin e përshkruar më lart, i kërkon subjektit 
plotësimin e plotë të formularit dhe paraqitjen e tij brenda një afati të 
caktuar.

7. ftesat

Të gjitha subjektet e njoftuara dhe të cilat kanë shfaqur interes për 
pjesëmarrje duke paraqitur pranë BSh formularin e pjesëmarrjes 
shoqëruar me licencën profesionale për projektim, do të ftohen të 
marrin pjesë në procedurën e prokurimit.

8. Tarifa e dokumenteve të tenderit

për të marrë pjesë në procedurën e prokurimit, çdo subjekt i ftuar 
duhet të kryejë pagesën e tarifës së dokumenteve të tenderit, në masën 
300 Euro.

pagesa e tarifës së dokumenteve të tenderit do të kryhet cash në 
sportelet e Bankës së Shqipërisë ose nëpërmjet sistemit ndërbankar të 
pagesave, në llogarinë e saj si vijon:

Bank of Albania swift code: STANALTRXXX,
Deutsche Bank frankfurt, Germany:

No 100921215000 swift code DEUTDEff.
IBAN DE70 5007 0010 0921 2150 00
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Menjëherë pas kryerjes së pagesës, Sektori i prokurimit i Departamentit 
të Administrimit do të vërë në dispozicion të subjektit të interesuar, me 
postë, e-mail, faks ose dorazi, dokumentet e plota të tenderit.

Çdo subjekt i ftuar, që ka kryer pagesën e tarifës së dokumenteve 
të tenderit, ka të drejtë të vizitojë ambientet ku do të ngrihet Muzeu i 
Bankës së Shqipërisë. Në rast se do të ketë interes për vizitë, subjekti 
duhet të njoftojë Bankën e Shqipërisë për vizitën në vend të paktën 5 
(pesë) ditë përpara datës së propozuar për kryerjen e saj. Vizitat në 
vend duhet të kryhen jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e fundit e 
dorëzimit të dokumentacionit (zarfeve). 

9. kandidati

Çdo subjekt i njoftuar për këtë procedurë prokurimi do të konsiderohet 
kandidat në kuptim të rregullores së prokurimit.

 

pJESA E DYTë

DokUMENTET E TENDERIT

1. përmbajtja

Dokumentet e tenderit duhet të përmbajnë të gjithë informacionin e 
nevojshëm për të përgatitur ofertën, si dhe të përmbajnë informacion 
të mjaftueshëm në mënyrë që konkurrenca ndërmjet kandidatëve në 
tender të bëhet mbi bazën e kushteve të barabarta, të paanshme dhe 
objektive. Dokumentet e tenderit duhet të përmbajnë të paktën:

•	 të dhënat përshkruese të objektit të prokurimit;
•	 Termat e Referencës;
•	 udhëzime për përgatitjen dhe paraqitjen e dokumentacionit që 

duhet dorëzuar nga kandidati;
•	 afatin e fundit të pranimit të dokumentacionit (zarfeve), adresën 

ku duhen dërguar ato;
•	 kërkesat kualifikuese për kandidatët;
•	 periudhën minimale gjatë të cilës oferta duhet të jetë e vlefshme;
•	 fazat e zhvillimit të procedurës;
•	 kriteret për vlerësimin e projektideve dhe ofertave ekonomike;
•	 formularin e ofertës ekonomike, i cili duhet të përmbajë 

konfirmimin e kandidatit për vlerën monetare me të cilën ai merr 
përsipër realizimin dhe zbatimin e projektit të Muzeut të BSh-së;

•	 kushtet e përgjithshme kontraktore të miratuara me Urdhrin e 
Guvernatorit nr. 9287, datë 19.11.2009;

•	 kushtin e sigurimit të ofertës;
•	 kushtin e sigurimit të kontratës; 
•	 një klauzolë ku shprehet se Banka e Shqipërisë mund t’i refuzojë 

të gjitha ofertat në çfarëdo kohe përpara shpalljes së ofertës 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 14
numër 7

korrik 2012

vëllimi 14
numër 7
korrik 2012

14 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 15

fituese;
•	 mundësinë e kandidatit për të vizituar ambientet ku do të ngrihet 

Muzeu i Bankës së Shqipërisë;
•	 referimin që i bëhet këtij vendimi dhe rregullores “për procedurat 

e prokurimit në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 
81, datë 15.11.2006 të këshillit Mbikëqyrës, e ndryshuar, si 
baza rregullative mbi të cilën mbështetet procedura e prokurimit 
me objekt “hartimi dhe zbatimi i projektit të Muzeut të Bankës së 
Shqipërisë“.

2. Dokumentacioni i detyrueshëm për paraqitje nga kandidatët

Dokumentacioni që duhet të paraqitet detyrimisht nga çdo kandidat, 
në Bankën e Shqipërisë përbëhet nga:

I. dokumentacioni për kualifikim;
II. dokumentacioni teknik;
III. oferta ekonomike.

3. Dokumentacioni për kualifikim 

kërkesa të përgjithshme 

1. Dokument që vërteton zotësinë juridike dhe për të vepruar të 
kandidatit;

2. Vetëdeklarim noterial të vetë kandidatit/ Dokument që vërteton 
se kandidati nuk është në proces falimentimi apo likuidimi;

3. Vetëdeklarim noterial të vetë kandidatit/ Dokument që vërteton se 
kandidati nuk është i dënuar penalisht dhe nuk është në ndjekje 
penale1;

4. Curriculum Vitae. 

kërkesa specifike 

1. Sigurimi i ofertës; 
2. Licenca profesionale për projektim, e lëshuar në përputhje me 

legjislacionin e vendit përkatës;
3. Diploma e projektuesit që ofrohet të realizojë objektin e prokurimit;
4. kandidati duhet të ketë hartuar të paktën një projekt të ngjashëm 

me atë të objektit të prokurimit. kandidati duhet të paraqesë një 
vërtetim nga porositësi për realizimin me sukses të kontratës, ku 
të evidentohen të dhënat e kontratës, përshkrimi i objektit dhe 
vlera e kontratës së realizuar. 
Me objekt të ngjashëm do të kuptohen: muze, ekspozita, qendra 
vizitorësh.

1  në rastin e personave juridikë (shoqërive), ky dokument do të paraqitet për përfaqësuesin ligjor 
të subjektit si dhe për projektuesin që ofrohet të realizojë objektin e prokurimit. 
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kërkesat për kualifikim të kandidatëve mund të plotësohen dhe të 
shtohen nga komisioni i prokurimit.

komisioni ka të drejtë të kërkojë prej kandidatëve, dokumente 
plotësuese që vërtetojnë në mënyrë të mjaftueshme përmbushjen e 
kërkesave për kualifikim, duke përcaktuar edhe një afat të arsyeshëm, 
jo më të gjatë se 30 ditë, brenda të cilit duhet të dorëzohen këto 
dokumente. 

Në rast se në çdo fazë të procedurës deri në nënshkrimin e kontratës, 
konstatohet se dokumentet dhe të dhënat e mësipërme të paraqitura në 
Bankën e Shqipërisë që kanë lidhje me kualifikimin e kandidatit, janë të 
falsifikuara, të rreme, të pasakta ose jo të plota, kandidati skualifikohet. 

4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë 

oferta mund të paraqitet dhe nga një grup operatorësh ekonomikë, 
të cilët në çdo rast nuk mund të jenë më shumë se 5 (pesë), ku kandidati 
i ftuar i përfaqëson të gjithë të tjerët gjatë procedurës, dhe në rast 
deklarimi fitues, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të 
përcaktohet pjesa e punës që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij 
grupi.

para dorëzimit të ofertës, grupi duhet të formalizohet dhe të bëhet i 
vlefshëm ligjërisht nëpërmjet një marrëveshjeje ose kontrate me shkrim 
dhe të noterizuar, ku të përcaktohen ndër të tjera përfaqësuesi i grupit, 
përqindja e pjesëmarrjes në punën objekt prokurimi dhe elementët 
konkretë të punës që do të realizojë secili nga anëtarët e këtij grupi. kjo 
marrëveshje ose kontratë duhet të dërgohet së bashku me dokumentet 
për kualifikimin e kandidatëve, ndërsa dokumentacioni teknik dhe 
oferta ekonomike duhet të nënshkruhet nga kandidati që përfaqëson 
anëtarët e tjerë të grupit. përfaqësuesi është përgjegjës edhe për 
sigurimin e ofertës, duke specifikuar pjesëmarrjen në të të Bashkimit të 
operatorëve Ekonomikë.

Çdo operator ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e përgjithshme 
për kualifikim, të parashikuara në dokumentet e tenderit. kërkesat 
specifike për kualifikim duhet të përmbushen nga i gjithë grupi, i marrë 
së bashku, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes, të përcaktuar 
në marrëveshje ose në kontratë.

kandidati i ftuar duhet të jetë ai që, në çdo rast, do të hartojë projektin 
e Muzeut të Bankës së Shqipërisë.

5. Nënkontraktimi 

Me dorëzimin e ofertave, kandidatët e ftuar mund të deklarojnë pjesën 
e objektit të prokurimit, që ata kanë për qëllim të nënkontraktojnë, në 
rast se shpallen fitues, si dhe nënkontraktorin e përzgjedhur, dhe të 
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paraqesin marrëveshjen e noterizuar të lidhur përpara datës së caktuar 
për dorëzimin e dokumentacionit, ku të përcaktohen qartë punët që 
do të kryhen nga nënkontraktori. Nënkontraktori duhet të përmbushë 
kërkesat e përgjithshme për kualifikim si dhe duhet të kualifikohet në 
bazë të kërkesave specifike për kualifikim, për pjesën e punës që do të 
kryejë.

Sigurimin e ofertës duhet ta paraqesë vetëm kandidati i ftuar.

pjesa e objektit të prokurimit që ka të bëjë me hartimin e projektit të 
Muzeut të BSh nuk mund të nënkontraktohet, ajo duhet të realizohet 
nga kandidati i ftuar. 

Numri në total i subjekteve që mund të nënkontraktohen është jo më 
shumë se 4 (katër).

Numri maksimal i bashkimeve të operatorëve dhe nënkontraktimeve 
bashkë nuk mund të jetë më shumë se 5 (pesë) subjekte.

6. Dokumentacioni teknik 

1. projektidea

kandidati do të paraqesë projektidenë si më poshtë:

1. planimetri të kateve Sh 1 ÷ 100,
2. prerje (seksione) Sh 1 ÷ 50,
3. perspektiva të të dy kateve,
4. pamje e perspektiva e Renderit,
5. Detaje të eksponentëve,
6. formatet në A1,
7. Relacion mbi arkitekturën deri në 8 faqe, A 4, ku të paraqiten 

parimet e projektidesë, zgjidhjet funksionale e arkitektonike,
8. Relacion mbi parimet e muzeut, zgjidhjet konceptuale dhe detajet 

e ndryshme të muzeut,
9. paraqitja dhe përshkrimi i impiantistikës që do të aplikohet,
10. paraqitje e formatit elektronik në CD në dy kopje e të gjithë 

materialit,
11. Integrimi i elementëve interaktivë (Multimedia).

përveç sa më sipër, kandidati paraqet projektidenë në format 3D. 

2. Afati i realizimit dhe i zbatimit të projektit të Muzeut

kandidati do të paraqesë dhe afatin e propozuar prej tij për hartimin 
dhe zbatimin e projektit të Muzeut të BSh, brenda afatit maksimal të 
përcaktuar nga komisioni i prokurimit në dokumentet e tenderit.

3. Mirëmbajtja e sistemeve teknologjike
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kandidati duhet të shprehet për vlerën e mirëmbajtjes së sistemeve 
teknologjike të propozuara.

4. kërkesa të tjera

kandidati duhet të shprehet për çdo kërkesë tjetër të përcaktuar në 
dokumentet e tenderit.

7. oferta ekonomike 

kandidati duhet të ofrojë vlerën, për të cilën ai është i gatshëm të 
hartojë dhe zbatojë projektin e Muzeut të BSh, sipas dokumentacionit 
teknik të paraqitur prej tij.

kandidati duhet të plotësojë formularin e ofertës të përfshirë në 
dokumentet e tenderit.

oferta ekonomike do të shoqërohet me preventivin paraprak për 
zbatimin e projektit të Muzeut të BSh.

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë 1 (një) vit nga data e vendosur si 
afat për dorëzimin e dokumentacionit (zarfeve) nga kandidatët.

8. Mënyra dhe afati i dorëzimit të dokumentacionit nga kandidatët

Dokumentacioni i detyrueshëm për paraqitje nga kandidatët, 
paraqitet në Bankën e Shqipërisë në tre zarfe të ndryshme, përkatësisht: 

a) zarfi i parë përmban dokumentacionin për kualifikim;
b) zarfi i dytë përmban dokumentacionin teknik;
c) zarfi i tretë me ofertën ekonomike.

Zarfet duhet të jenë të mbyllura, të nënshkruara nga kandidatët e të 
vulosura prej tyre, dhe të paraqiten në vendin dhe datën e përcaktuar 
në dokumentet e tenderit.

Zarfet e paraqitura do të depozitohen pranë Sektorit të prokurimit të 
Departamentit të Administrimit deri në përfundim të afatit të dorëzimit 
të dokumentacioneve nga kandidatët.

Zarfet e mbërritura pas datës së caktuar në dokumentet e tenderit 
nuk do të pranohen dhe do t’i kthehen të pahapura kandidatit që i ka 
paraqitur ato.

9. Gjuha

Gjuha e dokumenteve të tenderit, e dokumentacionit të detyrueshëm 
për paraqitje nga kandidatët dhe e procedurës së prokurimit është 
gjuha shqipe dhe/ose angleze.
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10. Sigurimi i ofertës

komisioni do të kërkojë në dokumentet e tenderit që kandidatët 
të paraqesin, së bashku me dokumentacionin për kualifikim, edhe 
sigurimin e ofertës në formën e garancisë bankare ose të garancisë 
së lëshuar nga shoqëritë e sigurimeve apo të subjekteve jobanka, të 
licencuara nga Banka e Shqipërisë. Vlera e këtij sigurimi do të jetë 3 
për qind e fondit limit dhe e dhënë në vlerë absolute. 

Sigurimi i ofertës do të konfiskohet nga Banka e Shqipërisë, në rast 
se: a) kandidati tërheq ofertën e tij brenda periudhës së vlefshmërisë së 
ofertës; b) kandidati fitues, heq dorë nga lidhja e kontratës, ose c) nuk 
bën sigurimin e kontratës.

Sigurimi i ofertës për kandidatët që skualifikohen, çlirohet brenda 5 
ditëve pune nga skualifikimi. për kandidatët e kualifikuar për në fazën 
e vlerësimit ekonomik, sigurimi i ofertës çlirohet brenda 5 ditëve pune 
pas lidhjes së kontratës me kandidatin fitues.

 

pJESA E TRETë 

STRUkTURAT pëRGJEGJëSE pëR NDJEkJEN E pRoCEDURëS 
 

Struktura përgjegjëse për ndjekjen e procedurës së prokurimit është 
komisioni i prokurimit.

Strukturat mbështetëse janë Sektori i prokurimit i Departamentit të 
Administrimit, Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, dhe Departamenti i Emisionit, të cilat do të 
mbështesin dhe ndihmojnë komisionin e prokurimit në administrimin 
e procedurës së prokurimit, sipas parashikimeve në këtë Aneks dhe sa 
herë që të kërkohet prej tij. 

1. komisioni

a. përbërja e komisionit të prokurimit

komisioni i prokurimit, do të përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë, përfshirë 
dhe kryetarin e komisionit të prokurimit. Anëtarët e komisionit, me 
përjashtim të kryetarit të komisionit, do të përcaktohen nga kryetari 
i Entit prokurues në urdhrin përkatës të prokurimit. Dy prej anëtarëve 
duhet të jenë njëri ekonomist dhe tjetri jurist i Departamentit Juridik.

b. kompetencat e komisionit të prokurimit

kompetencat dhe përgjegjësitë kryesore të komisionit të prokurimit 
janë: 
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a) Vendos për subjektet që do të njoftohen për këtë procedurë 
prokurimi dhe në rast shfaqjeje interesi prej tyre, që do të ftohen 
të marrin pjesë në të;

b) Vendos për njoftimet dhe ftesat që do t’u dërgohen subjekteve;
c) Miraton dokumentet e tenderit;
d) Shqyrton dhe vlerëson të gjithë dokumentacionin për kualifikim 

të paraqitur nga kandidatët;
e) Vendos për listën e kandidatëve që do të kualifikohen për fazën 

e vlerësimit teknik;
f) Shqyrton dhe vlerëson dokumentacionin teknik; 
g) Në përfundim të vlerësimit të dokumentacionit teknik sipas 

kritereve të vlerësimit, rendit në një listë të gjithë kandidatët sipas 
pikëve të fituara prej tyre; 

h) Cakton datën e hapjes së ofertave ekonomike;
i) hap, shqyrton dhe vlerëson ofertat ekonomike; 
j) kryen vlerësimin përfundimtar të ofertave dhe përzgjedh ofertën 

fituese.

2. Sektori i prokurimit

Sektori i prokurimit, ndër të tjera, ka këto kompetenca kryesore:
 
a) Shpërndan njoftimet dhe ftesat, 
b) Vë në dispozicion të çdo kandidati dokumentet e tenderit, 
c) Realizon komunikimin ndërmjet komisionit dhe subjekteve/ 

kandidatëve, gjatë gjithë periudhës së zgjatjes së procedurës,
d) Merr në dorëzim dhe ruan zarfet e paraqitura nga kandidatët,
e) I dorëzon përkatësisht komisionit zarfet e paraqitura nga 

kandidatët sipas rregullave të përcaktuara në këtë aneks, 
f) Mban procesverbalet e mbledhjeve të komisionit,
g) Zbardh dokumentet e tenderit dhe çdo vendim, komunikim, 

njoftim të komisionit, 
h) Mbledh dhe organizon në një dosje të gjithë dokumentacionin 

e tenderit dhe e dorëzon atë në Arkivën e Bankës së Shqipërisë, 
pas nënshkrimit të kontratës.

3. Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 
komunikimit 

Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 
komunikimit ka këto kompetenca kryesore:

a. realizon përkthimin nga shqipja në anglisht dhe anasjelltas, të 
të gjithë dokumentacionit dhe korrespondencës që ka lidhje me 
procedurën e prokurimit; 

b. kryen përkthimin simultan nga anglishtja në shqip, dhe 
anasjelltas, gjatë fazave të procedurës së prokurimit.
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pJESA E kATëRT

fAZAT E ZhVILLIMIT Të pRoCEDURëS

1. faza e kualifikimit të kandidatëve

Sektori i prokurimit në datën e përfundimit të afatit të dorëzimit të 
zarfeve nga kandidatët, i përcjell komisionit zarfet e dokumentacionit për 
kualifikim të paraqitura nga kandidatët e ftuar që kanë shfaqur interes.

komisioni, pas hapjes së dokumentacionit për kualifikim, shqyrton, 
vlerëson dhe verifikon, pa praninë e kandidatëve, nëse dokumentacioni 
i paraqitur nga secili kandidat, është i plotë, i saktë dhe në përputhje 
me përcaktimet e bëra në dokumentet e tenderit. 

komisioni ka të drejtë të kërkojë prej kandidatëve, dokumente 
plotësuese që vërtetojnë në mënyrë të mjaftueshme përmbushjen e 
kërkesave për kualifikim, duke përcaktuar edhe një afat të arsyeshëm, 
jo më të gjatë se 30 ditë, brenda të cilit duhet të dorëzohen këto 
dokumente. Në përfundim të kësaj faze, komisioni harton dhe miraton 
listën e kandidatëve të kualifikuar për fazën pasardhëse, të shoqëruar 
me një relacion të argumentuar, në të cilin shpjegohen arsyet e 
kualifikimit dhe/ose skualifikimit për secilin kandidat. 

Me një njoftim të kryetarit të komisionit, kandidatëve të skualifikuar 
u kthehen të pahapura zarfet e dokumentacionit teknik dhe ekonomik 
si dhe u njoftohen arsyet e skualifikimit.

2. faza e vlerësimit teknik 

për kandidatët të cilët janë kualifikuar në fazën e parë, Sektori i 
prokurimit, i paraqet komisionit zarfet me dokumentacionin teknik.

pas marrjes së zarfeve të dokumentacionit teknik, komisioni shqyrton 
dhe vlerëson dokumentacionin teknik të secilit kandidat të kualifikuar, pa 
praninë e kandidatëve. 

Mospërmbushja e kërkesave taksative të përcaktuara në dokumentet 
e tenderit, përbën kusht skualifikues.

komisioni i prokurimit mund t’u kërkojë kandidatëve të japin sqarime 
mbi dokumentacionin teknik të paraqitur, me qëllim që ta ndihmojnë 
atë në shqyrtimin dhe vlerësimin teknik të tij. 

Në rast se e vlerëson të arsyeshme, komisioni i prokurimit mund të 
caktojë një datë për mbrojtjen verbale të projektideve të paraqitura. Në 
këtë rast, kryetari i komisionit njofton kandidatët për vendin, datën dhe 
orën e zhvillimit të mbrojtjes së projektideve. 
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Mbrojtja e projektideve nuk mund të zhvillohet më herët se 2 (dy) 
javë nga njoftimi i kandidatëve për të.

Mbrojtja verbale e projektideve do të evidentohet në një procesverbal 
elektronik, i cili do të nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e komisionit 
dhe kandidatët prezentë dhe një kopje e tij u shpërndahet të gjithë 
kandidatëve të pranishëm.

Vlerësimi i komisionit në këtë fazë kryhet sipas një metode pikëzimi, 
e cila parashikon të drejtën e çdo anëtari të komisionit, për të vlerësuar 
secilën projektide me një numër maksimal prej 80 (tetëdhjetë) pikësh. 
kriteret e vlerësimit të projektidesë në bazë të të cilave komisioni llogarit 
numrin maksimal të pikëve, janë si më poshtë: 

përshtatshmëria me ambientet   20 pikë
Cilësia e realizimit    20 pikë
Teknologjia e përdorur   20 pikë
Mirëmbajtja e sistemeve teknologjike  10 pikë
Afati i realizimit    10 pikë
Shuma e përgjithshme maksimale  80 pikë

përllogaritja e numrit të pikëve, me të cilin komisioni vlerëson çdo 
projektide kryhet, duke mbledhur shumatoren e mesatares aritmetike, 
me të cilën anëtarët e komisionit kanë vlerësuar çdo komponent të 
secilës projektide. 

Vlerësimi i komisionit është individual. 

Në përfundim të vlerësimit, komisioni rendit në një listë përmbledhëse 
projektidetë sipas numrit të pikëve të fituara, si dhe cakton datën dhe 
orën e hapjes së ofertave ekonomike. 

kryetari i komisionit njofton kandidatët për vendin, datën dhe orën e 
hapjes së ofertave ekonomike dhe i fton ata të marrin pjesë në të.

kryetari i komisionit njofton kandidatët e skualifikuar (nëse ka) për 
arsyet e skualifikimit dhe u kthen mbrapsht zarfet e ofertave ekonomike.

3. faza e vlerësimit ekonomik

Në datën e caktuar për hapjen e ofertave ekonomike, në prani të 
kandidatëve të paraqitur, komisioni hap zarfet e ofertave ekonomike 
të vëna në dispozicion paraprakisht nga Sektori i prokurimit dhe i lexon 
ato me zë të lartë.

Nëse kandidatët janë të pranishëm gjatë hapjes së ofertave 
ekonomike, mbahet një procesverbal elektronik, i cili nënshkruhet nga 
të gjithë anëtarët e komisionit dhe kandidatët prezentë, dhe një kopje 
e tij u shpërndahet të gjithë kandidatëve të pranishëm.
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komisioni vlerëson, pa prezencën e kandidatëve, ofertat ekonomike 
bazuar në kriterin e vlerësimit: oferta ekonomike më e ulët në total, 
e ofruar për realizimin dhe zbatimin e projektit të Muzeut të Bankës së 
Shqipërisë, 20 pikë.

Në rast se ndonjëra prej ofertave ekonomike është mbi fondin limit të 
përcaktuar për këtë procedurë prokurimi, ajo do të skualifikohet.

Në përfundim të kësaj faze, mblidhen pikët e fituara në fazën e 
vlerësimit teknik me pikët e fituara në këtë fazë nga secila prej ofertave 
dhe përllogaritet renditja finale e ofertave dhe kandidatëve të tyre 
respektivë.

komisioni bazuar në përllogaritjen e kryer, përzgjedh ofertën fituese, 
e cila duhet të ketë fituar të paktën 60 (gjashtëdhjetë) pikë në total.

Vendimi i komisionit për përzgjedhjen e ofertës fituese nënshkruhet 
nga çdo anëtar i komisionit dhe zbardhet nga Sektori i prokurimit.

pJESA E pESTë 

Të fUNDIT 

1. Tërheqja e ofertave nga kandidatët

Në rast se pas përzgjedhjes së ofertës fituese, kandidati fitues tërheq 
ofertën e tij, komisioni i prokurimit do të rimblidhet për të përzgjedhur 
si ofertë fituese ofertën e renditur e dyta dhe në se kjo e fundit tërhiqet 
nga kandidati përkatës, ofertë fituese do të përzgjidhet oferta e renditur 
e treta (në mungesë të saj, procedura anulohet), dhe nëse edhe kjo e 
fundit tërhiqet nga kandidati përkatës, procedura anulohet.

 
2. Lidhja e kontratës

pas shpalljes së ofertës fituese, Departamenti i Administrimit negocion 
për lidhjen e kontratës me kandidatin fitues. 

Nëse kandidati fitues, nuk paraqet sigurimin e kontratës apo nuk 
pranon të lidhë kontratën, kandidat fitues do të shpallet kandidati 
i renditur i dyti ose i treti (nëse edhe kandidati i renditur i dyti nuk 
paraqet sigurimin e kontratës apo nuk pranon të lidhë kontratën) 
dhe Departamenti i Administrimit do të negociojë me të për lidhjen 
e kontratës. Në rast se edhe kandidati i klasifikuar i treti nuk paraqet 
sigurimin e kontratës apo nuk pranon të lidhë kontratën, procedura 
anulohet.

kontrata do të lidhet nga kryetari i Entit prokurues, pas përfundimit 
të afatit 10-ditor të ankimimit administrativ. 
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3. E drejta e autorit dhe publikimi i punimeve

projekti fitues, kalon në pronësi të Bankës së Shqipërisë. 
kandidati fitues i jep të drejtë ekskluzive, të përhershme e të 

pakushtëzuar në territor, Bankës së Shqipërisë, për përdorimin, 
ndryshimin, riprodhimin dhe publikimin e projektit të tij.

kandidatët jofitues i japin Bankës së Shqipërisë të drejtën joekskluzive, 
të përhershme e të pakushtëzuar në territor, të publikimit të projekteve 
të paraqitura prej tyre.

4. procesverbalet e mbledhjeve të komisionit të prokurimit

Çdo mbledhje e komisionit të prokurimit do të evidentohet në 
procesverbalin përkatës.

5. kalendari i procedurës

Afatet që do të respektohen gjatë procedurës së prokurimit janë si 
më poshtë: 

1. Afati i paraqitjes së formularëve të pjesëmarrjes dhe licencave, 
nga subjektet e njoftuara, do të jetë jo më pak se 1 (një) muaj 
nga shpërndarja e njoftimeve. 

2. Afati i dorëzimit të dokumentacionit (zarfeve) nga kandidatët do 
të jetë jo më pak se 2 (dy) muaj nga shpërndarja e ftesave. 

3. komisioni, duhet të shqyrtojë dokumentacionin për kualifikim 
dhe do të vendosë për kandidatët që do të kualifikohen për 
fazën e vlerësimit teknik, brenda një afati prej 30 (tridhjetë) 
ditësh kalendarike, nga data e përfundimit të afatit të dorëzimit 
të dokumentacionit nga kandidatët. Afati 30 (tridhjetë) ditor 
mund të shtyhet nga komisioni në rast se vlerëson se koha në 
dispozicion nuk është e mjaftueshme për shqyrtimin e duhur të 
dokumentacionit të paraqitur për kualifikim.

4. komisioni duhet të shqyrtojë dhe vlerësojë dokumentacionin 
teknik të paraqitur nga kandidatët e kualifikuar, brenda një afati 
prej 30 (tridhjetë) ditësh kalendarike, nga data e kualifikimit 
të kandidatëve. Afati 30 (tridhjetë) ditor mund të shtyhet nga 
komisioni në rast se vlerëson se koha në dispozicion nuk është e 
mjaftueshme për vlerësimin teknik.

5. Data e hapjes së ofertave ekonomike nuk mund të caktohet më 
herët se 2 (dy) javë nga njoftimi i kandidatëve për të.

6. komisioni vendos për përzgjedhjen e ofertës fituese brenda një 
afati 2 (dy) javor nga data e hapjes së ofertave ekonomike.

7. kontrata me kandidatin fitues do të lidhet brenda 1 (një) muaji 
nga përfundimi i afatit 10-ditor të ankimimit administrativ. 
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6. Anulimi dhe/ ose përsëritja e procedurës së prokurimit 

procedura e prokurimit mund të anulohet dhe përsëritet, kur: 

1. pas njoftimeve të dërguara subjekteve të përcaktuara sipas pikës 
4 të pjesës së parë të këtij Aneksi, shfaqin interes dhe paraqesin 
formularët e pjesëmarrjes dhe licencat profesionale për projektim, 
më pak se 2 kandidatë;

2. pas ftesave dërguar kandidatëve, shfaqin interes dhe paraqesin 
zarfet me dokumentacionet përkatëse, më pak se 2 kandidatë; 

3. Nga faza e parë, nuk kualifikohet asnjë kandidat ose kualifikohet 
vetëm 1 (një) kandidat;

4. Nga faza e vlerësimit teknik, nuk kualifikohet asnjë kandidat ose 
kualifikohet vetëm 1 (një) kandidat;

5. Asnjëra prej ofertave ose vetëm njëra prej tyre është brenda fondit 
limit të përcaktuar për këtë procedurë prokurimi;

6. Në përfundim të renditjes finale të ofertave, asnjëra prej tyre nuk 
është vlerësuar me një numër më të madh se 60 (gjashtëdhjetë) 
pikë;

7. Vendoset nga kEp deri para shpalljes së ofertës fituese për shkak 
të të metave të konstatuara;

8. Vendoset nga Guvernatori në përputhje me nenin 56 të rregullores 
së prokurimit;

9. Vërtetohen rrethanat e parashikuara në nenin 53 të rregullores 
së prokurimit;

10. Vërtetohen rrethanat e tjera të parashikuara në këtë aneks.

Në rastet kur vendoset anulimi dhe/ose përsëritja e procedurës së 
prokurimit, Banka e Shqipërisë nuk ka detyrimin për të rimbursuar, 
kompensuar ose zhdëmtuar në asnjëfarë mënyre shpenzimet e 
subjekteve ose të kandidatëve, që rrjedhin nga anulimi ose përsëritja e 
procedurës.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë

ZëVENDëSGUVERNAToRI I pARë

URDhëR

Numër protokolli 1417, Datë 20.06.2012

pëR 
pEZULLIMIN E LICENCëS Të SUBJEkTIT fINANCIAR JoBANkë 

“M-pAY” Sh.p.k. 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 14, pika 1, shkronjat “a” dhe “i” 
dhe nenit 15 të rregullores “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë 
nga subjektet financiare jobanka”, miratuar me vendimin nr. 11, 
datë 25.02.2009 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e 
ndryshuar; dhe të Shtojcës nr. 3, pika 4 të rregullores “’për përcaktimin 
e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare 
dhe financiare”, miratuar me vendimin nr. 36, datë 26.05.2010 të 
këshillit Mbikëqyrës, pasi u njoha me kërkesën e subjektit financiar 
jobankë “M-pAY” sh.p.k. të datës 08.05.2012 dhe me propozimin e 
Departamentit të Mbikëqyrjes,

URDhëRoJ:

1. pezullimin e licencës nr. 22, datë 31.05.2011 të subjektit financiar 
jobankë “M-pAY” sh.p.k. deri në datën 1 tetor 2012.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë me 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e këtij urdhri në fletoren 
Zyrtare të Republikës së Shqipërisë, në Buletinin Zyrtar të Bankës 
së Shqipërisë, si dhe në një gazetë kombëtare. 

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

ELISABETA GJoNI

ZëVENDëSGUVERNAToRE E pARë
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë

LICENCë
Nr. 24, datë 18.04.2012

 
pëR SUBJEkT fINANCIAR JoBANkë 

Në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe të rregullores 
“për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka”, miratuar me vendimin nr. 11, datë 25.02.2009 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë,

Banka e Shqipërisë i jep licencën shoqërisë “ZIG fACToRING” Sh.p.k.:

• për të ushtruar veprimtarinë e faktoringut.

Licenca është e pakufizuar në kohë dhe nuk është e transferueshme.

ELISABETA GJoNI

ZëVENDëSGUVERNAToRE E pARë
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë

LICENCë
Nr. 25, datë 26.06.2012

pëR SUBJEkT fINANCIAR JoBANkë 

Në mbështetje të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; si dhe të rregullores 
“për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare 
jobanka”, miratuar me vendimin nr. 11, datë 25.02.2009 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë,

Banka e Shqipërisë i jep licencën shoqërisë “pLATINIUM INVESTMENT” 
Sh.p.k.:

• për të ushtruar veprimtarinë financiare të shërbimeve këshilluese, 
ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për këmbimin valutor. 

Licenca është e pakufizuar në kohë dhe nuk është e transferueshme.

ELISABETA GJoNI

ZëVENDëSGUVERNAToRE E pARë
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 1, 
JANAR 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 02, datë 16.01.2012 “për 
miratimin e rregullores “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës së 
Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 16.01.2012 “për 
dhënien e miratimit paraprak për rritjen e pjesëmarrjes influencuese 
(të tërthortë) të Çalik holding A.S., Turqi, në kapitalin aksioner të 
Bankës kombëtare Tregtare sh.a.“.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 06, datë 25.01.2012 “për uljen e 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 2, 
ShkURT 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 08, datë 15.02.2012 “për 
rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me kurs ligjor, me prerje 
20 lekë”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 29.02.2012 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 29.02.2012 “për dhënien 
e miratimit të shndërrimit të Degës së Bankës Alpha - Albania në 
filial/bankë vendase”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 29.02.2012 “për 
dhënien e miratimit të shndërrimit të Degës së Bankës kombëtare 
të Greqisë, Tiranë në filial/bankë vendase”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 3, 
MARS 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 16, datë 13.03.2012 “për 
miratimin e rregullores “për kredinë për mbështetje me likuiditet””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 28.03.2012 “për uljen e 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes“.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 4, 
pRILL 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 20, datë 10.04.2012 “për një 
ndryshim në rregulloren “për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 10.04.2012 “për 
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disa ndryshime në vendimin e këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë nr. 03, datë 17.01.2007 “për miratimin e udhëzimit “Mbi 
procedurat e shtypjes, të rishtypjes dhe të emetimit të monedhave 
metalike dhe kartëmonedhave për qëllime numizmatike, nga Banka 
e Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 25.04.2012 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 24, datë 25.04.2012 “për dhënien 
e miratimit paraprak për transferimin 100 për qind të pjesëmarrjes 
influencuese në kapitalin aksioner të Bankës Raiffeisen sh.a., nga 
Raiffeisen Bank International ag Austri tek Raiffeisen See Region 
holding gmbh, Austri”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 25.04.2012 “për 
rishtypjen e kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor, me prerje 
2000 lekë dhe 200 lekë”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 25.04.2012 “për 
miratimin e realizimit të disa objekteve të prokurimit nëpërmjet 
kontratave me kohëzgjatje deri në 3 vjet”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 5, 
MAJ 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 16.05.2012 “për 
miratimin e rregullores “për krijimin, licencimin dhe funksionimin e 
bankës urë””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 16.05.2012 “për një 
shtesë në rregulloren “për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë 
së bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e 
Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 16.05.2012 “për 
miratimin e rregullores “Mbi minimumin e rezervës së detyruar 
mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 16.05.2012 “për 
disa ndryshime në vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 50, datë 
13.07.2011 “për shtypjen e monedhave për qëllime numizmatike, 
në vitin 2012””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 16.05.2012 “për disa 
ndryshime në rregulloren për “kushtet e veçanta të punës në Bankën 
e Shqipërisë””.

6.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 16.05.2012 “për 
emërimin e drejtorit të Departamentit të kontabilitetit dhe financës 
të Bankës së Shqipërisë”.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 6, 
qERShoR 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 36, datë 29.05.2012 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 29.05.2012 “për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive shtesë nga Banka 
Raiffeisen sh.a”..

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 13.06.2012 “për 
miratimin e rregullores “për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 13.06.2012 “për 
miratimin e rregullores “për ekspozimin e vlerave numizmatike dhe 
administrimin e ruajtjen e tyre nga Banka e Shqipërisë””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 41, datë 27.06.2012 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 27.06.2012 “për 
miratimin e rregullores “për transparencën dhe konfidencialitetin 
në Bankën e Shqipërisë””.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 27.06.2012 “për 
ekspozimin e monedhave me metal të çmuar në ekspozitat që do 
të organizojë Banka e Shqipërisë”.

9. Urdhër Nr. prot.1481, datë 29.06.2012 “për “Miratimin e çmimeve 
të shitjes së kartëmonedhave dhe monedhave metalike, vlerave të 
tjera numizmatike, ambalazheve dhe katalogëve””.
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Banka e Shqipërisë
Sheshi “Avni Rustemi”, nr. 24, Tiranë

Tel: + 355 4 241 93 01 / 02 / 03; + 355 4 241 94 09/10/11
faks: + 355 4 241 94 08

E-mail: public@bankofalbania.org
www.bankofalbania.org

Tirazhi: 350 kopje
Shtypur në shtypshkronjën AdelPRinT.


