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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1 Kërkesë Aplikanti Po

2 Karta teknologjike

Institucione që kanë të 
drejtën e lëshimit të këtij 
dokumenti si psh (IN, AKU 
etj)

Po

3
Planimetria e objektit, plan 
vendosja e makinerive

Aplikanti Po

4

Çertifikata e cilësisë së 
pajisjeve dhe makinerive si 
dhe kontroll çertifikimi nga 
DPM

Drejtoria e Metrologjisë Po

5
Standarde, certifikime të 
kompanisë nga organizma 
të akredituara

Organizma të 
standardizuara të huaja

Po

6

Të dhëna statistikore të 
prodhimit për vitin e fundit, 
si dhe të dhëna mujore/ 
vjetore të prodhimit

Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Instituti i Ndërtimit Tiranë
Rruga "Myslym Keta", 
Brar Tiranë

E hënë- e enjte, ora 08:00- 
16.30
E premte, ora 08:00- 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i 
formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

400.000 lekë. 
Ndërsa për fabrikat e cimentove 
është 800.000 lekë

Në një bankë (ose në disa 
banka), jashtë institucionit

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Në sportele                                Me postë                Web-i i Institucionit                        Me e-mail

VKM nr. 434 datë 20.05.2015 "Për përcaktimin e normativave për firot humbjet, dëmtimet dhe skarcor gjatë prodhimit 
magazinimit transportimit etj të njohuira për qëllime fiskale"
Urdhri nr. 225/2004 "Për krijimin e Institutit të Ndertimit", 
Rregullore e brendshme e Institutit te ndertimit, 

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Karta teknologjike

Pa afat

Në sportele                                Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Instituti i Ndërtimit (I.N)

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kontakto në: Orari
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
I.N web:www.institutindertimit.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

Referuar afatit të akt marrëveshjes

KARTELË INFORMATIVE

Konformiteti i kartave teknologjike

Qëllimi kryesor është Konfirmimi i Kartave Teknologjike në drejtim të firove dhe humbjeve dhe të rimbursimit të sasisë së 
solarit si lënde djegëse

Objektivi kryesor i këtij shërbimi  është verifikimi i  humbjeve gjate proçesit të prodhimit dhe të transportimit të produktit të 
gatshëm

Subjektet tregtare


