MENYRA E APLIKIMIT DHE LISTA E DOKUMENTEVE

Mënyrat e aplikimit për t’u pajisur me CSI janë:
a. Me kërkesë të Autoritetit Kontraktor, për pjesëmarrje në një prokurim të klasifikuar
brenda vendit;
b. Me kërkesë të Autoritetit të Sigurimit Kombëtar të një vendi tjetër, për pjesëmarrje në
një prokurim të klasifikuar, të organizuar nga Autoritete Kontraktore të shteteve të
tjera,
c. Me kërkesë të Autoritetit Kompetent të Sigurisë së NATO-s, të një strukture të saj,
apo të një organizate tjetër ndërkombëtare, për pjesëmarrje në një prokurim të
klasifikuar të organizuar prej tyre.
d. Me kërkesë të drejtpërdrejte të Operatorit Ekonomik vendas, kur ai plotëson
kushtet e mëposhtme:
-

-

-

Gjatë tre viteve të fundit nuk është i përjashtuar nga pjesëmarrja në procedurat e
prokurimit publik nga Agjencia e Prokurimit Publik, vërtetuar me dokumentacion
përkatës origjinal. (Vërtetim nga Agjencia e Prokurimit Publik).
Zotëron qëndrueshmëri financiare të dëshmuar përmes bilanceve pozitive të tre
viteve të fundit, referuar pasqyrave financiare dhe është i pajisur me licencën/at
profesionale, në lidhje me veprimtarinë për të cilën do të kërkojë pajisjen me CSI.
(Licencat e disponueshme dhe ato të detyrueshme. Bilancet e konfimuara nga
institucionet tatimore dhe licencat, duhet të jenë origjinale, ose kopje të njehsuara
me origjinalin).
Gjatë tri viteve të fundit ka marrë pjesë në një, ose më shumë kontrata të
klasifikuara, apo të paklasifikuara, me objekt të ngjashëm me fushën e
veprimtarisë për të cilën kërkon pajisjen me CSI, shoqëruar me vërtetimin/et për
cilësinë e realizimit të tyre. (Këto dokumente duhet të jenë origjinale, ose kopje të
njehsuara me origjinalin).
(Çdo kontratë e realizuar nga OE duhet të jetë e tre viteve të fundit dhe të ketë
bashkëlidhur edhe vërtetimin e realizimit të kontratës, si dhe të jetë e njehsuar me
origjinalin)..

Kujdes !
Vetëm nëse OE plotëson kushtet e listuara më lart, atëherë vijon me plotësimin e
dokumenteve të tjera, si më poshtë :

a. Kërkese për lëshimin e CSI, adresuar DSIK, sipas modelit të përcaktuar e miratuar
nga DSIK.
b. Aneksi I
c. Aneksi II (Shoqërohet me dokumentacionin përkatës të aplikimeve konkrete të
personave që do të pajisen me CSP1 nga OE).
d. Pyetësori i Sigurimit Industrial dhe Autorizimin për dhënien e pëlqimit për kryerjen e
verifikimeve dhe ruajtjen e “sekretit shtetëror”, sipas modelit të përcaktuar e miratuar
nga DSIK.
e. Ekstrakti i Regjistrit Tregtar për të dhënat e subjektit, (Operatorit Ekonomik).
f. Ekstrakti Historik të Regjistrit Tregtar për të dhënat e subjektit, (Operatorit
Ekonomik).
g. Dokumentin e lëshuar nga Gjykata, që vërteton, se në drejtim të Operatorit Ekonomik
nuk rezulton të ketë proces penal.
h. Dokumentin e lëshuar nga Prokuroria, që vërteton, se ndaj Operatorit Ekonomik nuk
është filluar ndonjë çështje penale.
i. Dokumentin e lëshuar nga Zyra e Përmbarimit, që vërteton, se për kapitalet/asetet e
Operatorit Ekonomik nuk ekziston një urdhër sekuestroje.
j. Dokumentin e lëshuar nga Administrata Tatimore, që vërteton, se Operatori
Ekonomik i ka plotësuar detyrimet fiskale.
k. Dokumentin e lëshuar nga Administrata Tatimore, që vërteton, se Operatori
Ekonomik i ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore.
l. Dokumentin e lëshuar nga Banka e Shqipërisë, që vërteton, nëse Operatori Ekonomik
ka kredi të marra në sistemin bankar dhe i shlyen rregullisht ato.
m. Deklaratën e Pronarit/Administratorit/Përfaqësuesit ligjor përpara noterit, për të
konfirmuar nëse Operatori Ekonomik që përfaqëson, ka marrë hua dhe i shlyen
rregullisht ato.
n. Faturën bankare që konfirmon kryerjen e pagesës së shërbimit për fillimin e
procedurave të certifikimit.
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Shiko modelet e aplikimit për CSP.

Kujdes !
1. Dokumentet e aplikimit referuar germave; - a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, l, m, n, duhet të jenë origjinale dhe të lëshuara nga autoritet përkatëse brenda tre
muajve të fundit.
2. Këto dokumente duhet të shoqërohen me skemën e organizimit dhe të
funksionimit të Operatorit Ekonomik.
3. Vendimi për lëshimin ose jo të CSI merret në përputhje me kërkesat e
legjislacionit në fuqi.

