
 

Kërkesë për Shprehje të Interesit 

 

Shteti: Kosovë                             

ID e projektit: P164555 

Emri i kredisë së Bankës Botërore: Projekti i Kadastrit të Pronës së Paluajtshme & 

Infrastrukturës Gjeohapësinore 

Nr. Identifikues i kontratës: XK-KCA-315946-CS-CQS  

 

Zhvillimi i Strategjisë së TI-së, Planit Implementues dhe Arkitekturës së Sistemit të AKK-së  

 (Numri i referencës së kontratës: XK-KCA-315946-CS-CQS) 

 

Informacionet e përgjithshme 

 

Qeveria e Kosovës (QK) ka marrë një Kredi nga Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim 

(IDA) e Grupit të Bankës Botërore në vlerë prej 14.60 milion EUR për të financuar 

Projektin e Kadastrit të Pronës së Paluajtshme & Infrastrukturës Gjeohapësinore (REGIP), 

që pritet të zbatohet brenda një periudhe pesëvjeçare. Projekti i propozuar synon të 

ndihmojë Qeverinë e Kosovës që të rrisë transparencën dhe cilësinë e administrimit të tokës 

dhe të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore. Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) 

është agjencia zbatuese për projektin REGIP, brenda së cilës do të krijohet Njësia për 

Implementimin e Projektit (NjIP). NjIP do të jetë përgjegjëse për zbatimin e përditshëm të 

projektit dhe për ofrimin e mbikëqyrjes teknike specifike të aktiviteteve të projektit. NjIP 

është përgjegjëse për të gjitha aspektet e besueshmërisë, siç janë prokurimi, menaxhimi 

financiar, monitorimi dhe vlerësimi, dhe masat mbrojtëse sipas REGIP.  

Komponentët e projektit janë: 

Komponenti A - Politika, Mbështetja Ligjore dhe Institucionale;  

Komponenti B - Modernizimi i Kadastrit;  

Komponenti C - TIK dhe Infrastruktura Gjeohapësinore dhe  

Komponenti D - Menaxhimi i Projektit, Ngritja e Kapaciteteve, Informimi i Publikut dhe 

Monitorimi dhe Vlerësimi.  

 

Fushëveprimi i punës për zhvillimin e Strategjisë së TI-së në Republikën e Kosovës është 

paraqitur në Termat e Referencës (TeR) për këtë detyrë. TeR mund të gjendet në linkun e 

uebfaqes së AKK-së:   http://www.kca-ks.org/vend-pune 

 

Objektivat e përgjithshme të projektit janë:  

 Zhvillimi i Strategjisë së TI-së dhe planit të implementimit të saj për pesë (5) 

vite për të siguruar miratimin e Strategjisë Kombëtare/Qeveritare të TI-së dhe 

dokumenteve të ndërlidhura me politikat. Këto dokumente duhet të jenë në 

përputhje me dokumentet e agjencisë përkatëse si Plani Strategjik i Biznesit të 

AKK-së, Politika e TI-së, Plani i Rimëkëmbjes nga Fatkeqësitë, etj.  

 Projektimi i arkitekturës së sistemit të AKK-së  

http://www.kca-ks.org/vend-pune


 

Kohëzgjatja e detyrës   

Supozohet se kohëzgjatja e kësaj detyre, e cila përfshin të gjitha detyrat e specifikuara për 

të gjitha komponentët, do të përgatitet dhe përfundojë gjatë periudhës kohore pesë (5) 

mujore. Kjo periudhë kohore përfshin të gjitha aktivitetet nga mbledhja e informacionit 

deri në dorëzimin e produkteve përfundimtare.  

 

Kualifikimet minimale të kërkuara  

Kompania konsulente duhet të dëshmojë zbatimin e dy kontratave të suksesshme me 

kompleksitet të ngjashëm në pesë vitet e fundit nga kjo data e Kërkesës së Shprehjes së 

Interesit për zhvillimin dhe zbatimin e Strategjisë së IT dhe arkitekturave të sistemit. Firma 

e zgjedhur konsulente (rishikoni seksionin 8. Procesi i Përzgjedhjes) duhet të ofrojë 

përshkrimin e projektit dhe detajet kontaktuese për secilën referencë. 

Stafi kryesor duhet të ketë përvojë të gjerë në zhvillimin e Strategjisë së IT-së dhe 

dokumenteve të lidhura me to, arkitekturave të ndërmarrjes dhe standardeve dhe mjeteve 

përkatëse, modelimin e proceseve të biznesit të TI/SI-së, projektimin e 

sistemeve/platformave TI/GIS dhe ekspertizë teknike të Infrastrukturës së TIK-ut. 

 

Kompania duhet të propozojë një ekip ekspertësh të përbërë të paktën nga:  

  

- Udhëheqësi i ekipit të projektit,  

- Arkitekti i ndërmarrjes,  

- Arkitekti i sistemit dhe  

- Arkitekti i softuerit 

- Analist i proceseve të biznesit 

 

 

Procesi i përzgjedhjes  

Kompania do të përzgjidhet në bazë të:  

• Ekspertizë e gjerë në konsulencë, zhvillimin e Strategjisë së TI-së, 

dizajnimin e arkitekturave të sistemit dhe mjeteve të ndërlidhura, në 

mjedise të mëdha të TI-së, duke përfshirë përvojën në ridizajnimin e 

arkitekturës së sistemit të TI-së (65%);  

• Përvojë relevante të punës dhe referenca në zbatimin e projekteve të 

ngjashme në shkallë kombëtare (35%);  

  

“Konsulentët me përvojë dhe të kualifikuar do të zgjidhen sipas dispozitave të Rregulloreve 

të Prokurimit të Bankës Botërore për Huamarrësit e Financimit të Projekteve Investuese 

(FPI), korrik 2016, bazuar në metodën e përzgjedhjes për Përzgjedhjen e Konsulentëve të 

Kualifikuar (CQ), (Përzgjedhja e Konsulentëve të Kualifikuar përmes Procedurës së Hapur 

Konkurruese)”. 



 

Konsulentët e interesuar mund të marrin informacione të mëtejshme në adresën e 

mëposhtme gjatë orarit të punës: 08:00 - 16:00 (nga e hëna në të premten). 

 

Shprehja e interesit mund të dorëzohet në email adresën e cekur më poshtë deri më 21 

Tetor, 2022 në orën 14:00 (ora lokale). 

 

Agjencia Kadastrale e Kosovës  

Arsim Kastrati, Specialist i Prokurimit 

Adresa: rr. “Astrit e Arbnor Dehari” Nr. 25  

10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës 

E-mail:  Arsim.Z.Kastrati@rks-gov.net 
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