REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT

INSTITUTI I NDËRTIMIT

M A RR Ë V E SH J E
E mbajtur sot në Tiranë datë

/

/2014, midis :

Porositësi:

___________________ perfaqesuar nga ________________________

I porosituri:

Instituti i Ndertimit, perfaqesuar nga Drejtori i Përgjithshëm Ing. Agron
HYSENLLIU

Të cilët, me qëllim krijimin e marrëdhënies juridike, bazuar në kreun VII, neni 850 e në vijim të
ligjit nr. 7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, lidhin
këtë marrëveshje me përmbajtje që vijon:

Objekti i marrëveshjes: Kryerja nga ana e IN e oponences teknike per projektin e objektit
“_____________________________________________”
1. Kjo marrëveshje nënshkruhet në momentin kur porositësi vë në dispozicion të
sipërmarrësit të gjithë dokumentacionin e kërkuar prej tij.
2. Sipërmarrësi në rast se nuk realizon oponencen brenda afatit të përcaktuar në pikën 4
të kësaj marrëveshje, i paguan porositësit 0.01% (për qind) të vlerës totale të oponences
se projektit, për çdo ditë vonese.
3. Vlefta për realizimin e objektit sipas kësaj marrëveshje është ___________________
lekë me TVSH, sipas tarifave të përcaktuara në ne zbatim te VKM 1055 dt 22.12.2010
“Per Vendosjen e oponences teknike te projekteve te veprave te ndertimit me objekte
me vlere mbi 100 miljon” si dhe Urdherin e Ministrit te Zhvillimit Urban dhe Turizmit
nr.197 date 09.10.2014 “Per miratimin e Kushteve te pergjithshme te marrveshjes per
kryerjen e oponences teknike per projektet e veprave te ndertimit”
4. Afati i dorëzimit të oponencës teknike pranë sipërmarrësit do të jetë 30 dite nga data e
lidhjes së kësaj marrëveshjeje dhe pageses se fatures tatimore prej porositesit. Ne rastin
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e institucioneve shteterore (porositese) pagesa do te kryhet 15 deri ne 30 dite nga
momenti i leshimit te fatures tatimore nga ana e sipermarresit.
5. Në rast se gjatë realizimit të objektit lindin mosmarrëveshje, palët i zgjidhin ato me
mirëkuptim midis tyre, në rast të kundërt i drejtohen Gjykatës së Shkallës së Parë për
zgjidhje.
6. Pagesa e vleftës për realizimin e oponencës kryhet në momentin e dorëzimit të saj te

sipërmarrësi në nr. e llogarisë ne BKT nr. Llog. 402091422 IBAN AL3020511021091422
CLCUCLALLA

ose

ne

Raiffeisen

Bank

ne

nr.

e

llogarise0100000197,IBAN

AL08202110130000000100000197

Klienti brenda afatit dhe kushteve të marrëveshjes, duhet të realizojë oponences
teknike per “____________________________________”
Kjo marrëveshje hartohet në 3 kopje origjinale, me vullnetin e lirë dhe të plotë të
palëve.

Porositësi
____________________________

Sipërmarrësi
INSTITUTI NDERTIMIT

Ing. Agron HYSENLLIU
DREJTOR I PERGJITHSHEM
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