PYETËSORI I SIGURIMIT INDUSTRIAL

Administratori/Përfaqësuesi Ligjor
i Operatorit Ekonomik

________________________________
(Emër, Mbiemër, Firmë Vulë)

__________, më___.___.201__

UDHËZUES
I
PYETËSORIT TË SIGURIMIT INDUSTRIAL

Zonjë/Zotëri;
Pyetësori i Sigurimit Industrial është dokument i rëndësishëm në listën e dokumenteve dhe
elementëve të nevojshëm për të verifikuar përmbushjen e kushteve të sigurisë, për pajisjen me
“Çertifikatë të Sigurimit Industrial”.
Për plotësimin e Pyetësorit të Sigurimit Industrial zbatoni me kujdes udhëzimet e mëposhtme:
1.
2.
3.
4.

Shqyrtoni me kujdes Pyetësorin përpara plotësimit.
Shkruani qartë me shkronja kapitale në dorëshkrim.
Rretho përgjigjen e saktë në rubrikat në të cilat kërkohet.
Në rast se nuk ka hapësirë të mjaftueshme për përgjigjen, vendosni informacionin
shtesë në një fletë të veçantë, nënshkruajeni, vuloseni dhe bashkangjitjani Pyetësorit.
5. Në qoftë se nuk e dini informacionin që kërkohet, shkruani “nuk e di”.
6. Në rast se ndonjë kërkesë e paraqitur në Pyetësor nuk gjen zbatim tek ju, shkruani “jo
e zbatueshme”.
7. Pas plotësimit, çdo faqe e Pyetësorit të Sigurimit Industrial të nënshkruhet dhe vuloset
nga Përfaqësuesi Ligjor/Administratori i Operatorit Ekonomik.
Ju faleminderit për mirëkuptimin.
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1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM PËR OPERATORIN EKONOMIK
Emri i Operatorit Ekonomik:
NIPT :
Data e registrimit:
Vendi i themelimit:
Numri i punonjesve aktualë:
Numri i punonjesve që do të
Certifikohen:
Adresa e Selisë Qendrore:
Adresa e filialit/eve:
(në qoftë se ka)
Telefon/ Faks:
Email:
A ka kompania juaj faqe
zyrtare interneti?

PO

JO

(Nëse "PO", shënoni Adresën
e web – site të kompanisë )
A ka kompania juaj
bashkëpronësi ose aksione në
kompani të tjera ?

PO

JO

Nëse po, sqaroni:
- Në cilat kompani,
-Cfarë zotëron,
-Datën që kur i zotëron:
Shkruani emrat dhe adresat e
selive qëndrore të
kompanive bija:
(Nëse ka)
Emër, Atësi, Mbiemër

Datëlindja

Vendlindja

Vendbanimi

Pozicioni i
punës në
kompani

Jepni të dhëna për anëtarët e
stafit manaxherial dhe të
mbikëqyrjes së kompanisë
në 3 (tre) vitet e fundit:
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2.

INFORMACION MBI TË DHËNAT FINANCIARE
Me shifra

Me fjalë

Shkruani totalin e të ardhurave të
kompanisë për vitin e kaluar:

Me shifra

Me fjalë

Shkruani fitimin neto të kompanisë
për vitin e kaluar:

Me shifra

Me fjalë

Sa është kapitali themeltar i
kompanisë?
Jepni të dhëna për origjinën e
kapitalit themeltar të kompanisë.
Jepni të dhëna për ndryshimet e
kapitalit themeltar gjatë 3(tre) viteve
të fundit, duke specifikuar burimin e
destinacionit për;
-Shtimin e kapitalit themeltar,
-Pakësimin e kapitalit themeltar.

Të ardhura
Jepni informacion financiar bazuar në
Shpenzime
bilancet e kompanisë për 3 vitet e
fundit të aktivitetit:
Fitimi
Humbja
A është kompania juaj aktualisht në
vështirësi financiare?
PO
JO
Nëse po ;
Jepni detaje, për kohën kur kanë
filluar këto Vështirësi.Cilat janë
shkaqet ?
Shkruani strukturën e pronësisë së
kompanisë duke specifikuar ortakët
në pjesët e zotëruara dhe përqindjen e
pjesëmarrjes.
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Pronari/bashkëpronarët
dhe mënyrat e blerjes së aksioneve të
kompanisë:

Jepni detaje mbi aksionerin /
aksionerët me më shumë se 5% të
vlerës së kompanisë në 3 vitet e
fundit:
A ka aktualisht kompania në pronësi
pjesë të kapitalit të huaj?

PO

JO

PO

JO

Nëse po;
Jepni detaje për:
-Emrin e subjektit,
-Vendin e regjistrimit,
-Pjesën e kapitalit,
-Datën që kur zotërohet ky kapital:
A ka kompania investime financiare
në kompani të tjera?
Nëse po;
Jepni detaje për:
-Emrin e subjektit,
-Vendin e regjistrimit,
-Pjesën e investimit(vlerën monetare)
-Datën kur është investuar:
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3. INFORMACION MBI AKTIVITETIN
A ka marrë pjesë kompania në
prokurime publike në 3 (tre)
vitet e fundit?
Nëse po;
A ka realizuar kompania
kontrata publike?
Listoni të dhënat për cdo
kontratë publike si më poshtë:

PO

JO

PO

JO

PO

JO

PO

JO

PO

JO

PO

JO

− Emrin e Autoritetit
Kontraktor,
− Objektin e prokurimit,
− Datat e realizimit të
kontratës/kontratave.

Gjatë 3(tre) vitet e fundit, a
është përjashtuar kompania nga
pjesëmarrja në procedurat e
prokurimit publik?
A ndodhet kompania juaj në
fazën e një procedimi
administrativ në shqyrtim nga
Agjencia e Prokurimit Publik?
Nëse po;
Jepni detaje për:
− Emrin e Autoritetit
Kontraktor,
− Objektin e prokurimit,
− Objektin e procedimit.
A ka marrë pjesë më parë
kompania në prokurime të
klasifikuara?
A ka realizuar më parë
kompania kontrata të
klasifikuara?
Nëse po;
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Listoni të dhënat për cdo
kontratë të klasifikuar si më
poshtë:
− Emrin e Autoritetit
Kontraktor,
− Objektin e prokurimit,
− Nivelin e klasifikimit,
− Datat e realizimit të
kontratës/kontratave.
A ndodhet kompania juaj në
fazën e ndonjë procedimi
administrative, ose gjyqësor për
mosrealizim kontrate me
persona fizik/juridik?

PO

JO

(Preferohet e shoqëruar me
Vërtetim Gjykate)
Nëse po;
Jepni detajet e mëposhtme:
− Të dhëna për paditësin dhe
datën e padisë,
− Objektin e kontratës për të
cilën jeni paditur,
− Të dhëna për objektin e
padissë,
− Strukturat që aktualisht e
kanë në shqyrtim.
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4. INFORMACION MBI SIGURINË
Është kompania e përfshirë në
bashkëpunim biznesi me shtetas
apo subjekte ligjorë të huaj?

PO

JO

PO

JO

PO

JO

Nese po;
Jepni detaje për:
− Emrin e subjektit/personit,
− Vendin e regjistrimit,
− Datën kur është investuar:
Është kompania e përfshirë në
bashkëpunim biznesi me
person/a apo subjekte ligjorë për
të cilët ju keni të dhëna, se kanë
pasur përfitime të pa ligjshme?
Nëse po;
Jepni detaje për:
− Emrin e subjektit/personit,
− Vendin e regjistrimit,
− Datën e bashkëpunimit:
A ka filluar ndonjë çështje
gjyqësore ndaj kompanisë, për
shkak të ndonjë veprimtarie të
paligjshme:
Nëse po;
Jepni detaje për:
− Arsyen e fillimit,
− Kush e ka iniciuar,
− Në cilën gjykatë,
− Datën e fillimit.
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A keni të dhëna për konflikt
interesash brenda kompanisë në
lidhje me
pronësinë/bashkëpronësinë?

PO

JO

Nëse po;
Jepni detaje për:
− Emrin e subjektit/personit,
− Llojin e konfliktit,
− Datën e fillimit.
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5. INFORMACION MBI OFICERIN E SIGURIMIT INDUSTRIAL DHE ZËVENDËSIN E
TIJ
Emri:
Emër tjetër i përdorur më parë:
Mbiemri:
Mbiemër tjetër i përdorur / i
vajzërisë
Numri personal i pasaportës, ose
ID CARD:
Gjeneralitetet e prindërve: (Emri,
Mbiemri)
Vendi i lindjes:
Shteti i lindjes:
Shtetësia:
A keni dy shtetësi?
(nëse po, cilat janë?)

PO JO

A keni patur ndonjë shtetësi
tjetër më parë?

PO JO

Nëse po, jepni sqarime.
Adresa e përhershme e banimit
Adresa e përkohshme e banimit
A ka nisur ndaj jush ndonjë
procedim penal, apo
administrativ?

PO

JO

PO

JO

Nëse po, jepni sqarime.
A ka patur kundër jush, vendim
gjykate të formës së prerë.
Nëse po, jepni sqarime.
Kontakti: Cel/Tel/Fax:
Email:
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Deklaroj se:
Duke plotësuar dhe nënshkruar këtë Pyetësor, jap pëlqimin tim si person i autorizuar, për
autoritetet e sigurisë dhe të agjencive të inteligjencës, që të kontrollojnë dhe përpunojnë
informacionin e deklaruar në këtë dokument si dhe të ndërmarrin procedurat e parashikuara
nga legjislacioni në fuqi për zbatimin e verifikimit të sigurisë së Operatorit
Ekonomik______________________.
Jam dakort që të aplikohen proçedurat e verifikimit nga autoritetet publike, të cilat me aktet
normative në fuqi janë të ngarkuara për të kryer një detyrë të tillë.
Jam dakort që Operatori Ekonomik_____________________, të inspektohet nga DSIK në
funksion të proçedurës së çertifikimit dhe në vijim gjatë gjithë afateve të vlefshmërisë së
Certifikatës së Sigurimit Industrial.

Vendi dhe data:

Administratori/PërfaqësuesiLigjor
i Operatorit Ekonomik.

______________

____________________________
(Emër, mbiemër, Firmë, Vulë)
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