KARTELË INFORMATIVE
AL042068
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?
3. Çfarë ofron ky shërbim?
4. A jam përfitues?

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

Hartimi i projekteve në fushën e ndërtimit
Përmbushja e objektivave specifike nëpërmjet një pakete unike detyrash të ndërlidhura dhe përdorimit efektiv të burimeve
Nëpërmjet përdorimit të standardeve për realizimin e një projekti, realizohet sigurimi i një gjuhe të përbashkët në mënyrë që
blerësit, furnizuesit ,zhvilluesit menaxheret dhe teknikët të përfshirë në projekt të arrihen të kuptohen më lehtësisht. Produkti
final është projekti i objektit të caktuar
Përfitues i këtij shërbimi është çdo person i interesuar i cili kërkon realizimin e një projekti ndërtimor
Dorëzohet në sportel nga
Nr
Lloji
Dokumenti lëshohet nga:
aplikanti?
1
Kërkesa
Aplikanti
Po
Detyra e projektimit ku
2
specifikohen kërkesat mbi
Aplikanti
Po
projektin
Zyrat pritëse
Qyteti
Adresa
Orari
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

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?

Tarifat që aplikohen për këtë
shërbim i referohen VKM nr. 354
datë 11.05.2016 "Për miratimin e
manualit te tarifave për shërbime
në planifikim territori projektim
mbikqyerje dhe kolaudim".

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

Projekti në tërësi i objektit
Pa afat

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Instituti i Ndërtimit (I.N)

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Në varësi të afatit kohor të përcaktuar në akt marrëveshje

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

E hënë- e enjte, ora 08:0016.30
E premte, ora 08:00- 14:00

Instituti i Ndërtimit

Me postë

E-albania

Me e-mail

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

Në sportele

Me postë

Web-i i Institucionit

Me e-mail

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

Urdhër nr. 225 "Per krijimin e Institutit te Ndertimit ", Rregullore e Brendshme e Institutit te ndertimit, Statuti i IN-se, Vendim i
16. Cila është baza ligjore e
Keshillit te Ministrave nr. 354 date 11.05.2016 "Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim territori
këtij shërbimi?
projektim mbikqyerje dhe kolaudim", kushtet teknike te projektimit qe jane ne fuqi etj.

