KARTELË INFORMATIVE
AL042067
1. Emri i shërbimit

Akt ekspertiza në fushën e ndërtimit

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Vlerësimi strukturor inxhinierik i ndërtesave ekzistuese (ekspertiza) ka si qëllim:
1. Vlerësimin e qëndrueshmërisë së përgjithshme të ndërtesave (objekteve)
2. Vlerësimi i ndërtesës ose pjesëve përbërëse të saj, të dëmtuara nga shkaqe te ndryshme të cilat mund të rrezikojnë
strukturën (si zjarri, goditjet e mundshme nga makineritë gjatë punimeve të pjesshme në ndërtesë, përmbytjet).

3. Çfarë ofron ky shërbim?

Kryerja e ekspertizës teknike të ndërtesave të ndryshme janë pjesë e praktikës profesionale inxhinierike pasi këto vlerësime
(akt ekspertiza ):
1.janë dokumente vlerësimi, këshillimi dhe raportimi;
2.kanë të bëjnë me mbrojtjen e jetës, shëndetit, pronës ose mirëqenies publike
3.kërkojnë zbatimin e parimeve inxhinierike.
Produkti final eshte Raporti i akt ekspertizes sipas objektit perkates ku percaktohet qendrueshmeria ose jo e nje objekti te
caktuar

4. A jam përfitues?

Çdo i interesuar mund të paraqitet pranë Institutit të Ndërtimit me një kërkesë në të cilën kërkon kryerjen e akt ekspertizës
së objektit.
Dorëzohet në sportel nga
Nr
Lloji
Dokumenti lëshohet nga:
aplikanti?
Kërkesa për kryerjen e akt
1
Aplikanti
Po
ekspertizës

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

2

7. A është ky shërbim
online?

Zyrat pritëse

Agjencia Shtetërore e
Kadastrës
Adresa

Instituti i Ndërtimit

Tiranë

Rruga "Myslym Keta",
Brar Tiranë

Niveli 1

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa shtesë
Në varësi te objektit të
ekspertizës aplikohen tarifa
duke u bazuar në
preventivin e hartuar nga
grupi i punës

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Tarifa bazë
8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Tarifa bazë për kryerjen e akt
ekspertizës është 100.000 lekë

Po
Orari
E hënë- e enjte, ora 08:0016.30
E premte, ora 08:00- 14:00
Shërbimi ofrohet tërësisht
online

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

30 ditë
Raporti teknik për akt ekspertizën (objekti përkatës)

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Pa afat

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Instituti i Ndërtimit (I.N)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
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

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Po

Çertfikata e pronësisë së
objektit
Qyteti

3

6. Ku mund të aplikoj?

Dokumentacion që ka të
bëjë me strukturën e
godinës të cilat mund të jenë
projekte të mëparshme, akt Aplikanti
ekspertiza të mëparshme
apo ndërhyrje në objekt pas
miratimit të projektit

Në sportele

Me postë

Me postë

E-albania

Me e-mail

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

Web-i i Institucionit

Me e-mail

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

16. Cila është baza ligjore e
Urdhëri Nr. 225 datë 29.06.2004 "Për Krijimin e Institutit te Ndërtimit", Rregullore e Brendshme e Institutit të Ndërtimit.
këtij shërbimi?

