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Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mori huamarrje nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Banka 
Botërore për zbatimin e Projektit për efikasitet energjetik në sektorin publik. Qëllimet për zhvillimin e projektit janë: (i) zvogëlimi i 
konsumit të energjisë në sektorin e komunës; dhe (ii) mbështesin zhvillimin dhe zbatimin e mekanizmit të qëndrueshëm për 
financim të efikasitetit të energjisë në sektorin publik. Projekti ka për qëllim t’i arrijë këto qëllime përmes mundësimit të investimeve 
në ndërtesat e qeverisë (qendrore) dhe komunale dhe shfrytëzimit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë. Sipas kushteve të 
marrëveshjes, projekti ka për qëllim që një pjesë të mjeteve t’i orientojë kah sigurimi i ndihmës teknike për Fondin për zhvillimin e 
efikasiteti energjetik.  

Shërbimet konsulente (“shërbimet”) përfshijnë mbështetje për vendosjen dhe operacionalizimin e fondit të propozuar të EE përmes 
zhvillimit të pakos së dokumenteve të tërësishme për themelimin dhe operacionalizmin e fondit. Dokumentet e përkufizojnë vizionin 
dhe misionin e fondit, vëllimin e aktiviteteve, burimet e financimit dhe shfrytëzuesit. Shumica e dokumenteve përfshijnë akte 
juridike, deklarime, strategji afatgjate dhe plane aksionale (10 vjet), plane afariste për pesë vjet, doracak operativ, procedura të 
brendshme. Propozim dokumenttet duhet të kenë analizë të hollësishme të kuadrit adekuat ligjor rregullator. Informacione më të 
hollësishme në lidhje me kualifikimet e nevojshme mund t’i gjeni në linkun në vijim: https://finance.gov.mk/proekt_za _energetska_ 
efikasnost/. 

Ministria e Financave u bënë firmave konsulente (“konsulentë”) që të shprehin interes për sigurimin e shërbimeve. Konsuletët e 
interesuar duhet të dorëzojnë informacione me të cilat do të dëshmojnë se posedojnë kualifikimet e nevojshme dhe përvojën 
përkatëse për kryerjen e shërbimeve. Firmat në fjalë, duhet t’i përmbushin këto kritetere:  

(1) Së paku të kenë 5 vjet përvojë në shërbimet konsulente që përfshijnë sferën e efikasitetit energjetik në lloje të ndryshme të 
sekotorëve (publik, privat), përgatitje të studimeve dhe analizave për efikasitetin energjetik në sekotorin publik dhe privat, 
të kenë përvojë specifike në hartimin e aranzhimeve për zbatimin dhe mekanizmin e financimit të EE, si dhe të kenë 
ekspertizë ligjore specifike në lidhje me legjislecionin dhe financimin e EE.  

(2) Të kenë përvojë specifike në përpilimin e dokumenteve për rrjetëzim dhe opracionalizimin e agjencive publike apo private 
të ngjashme me Fondin e EE. 

(3) Të kenë së paku 5 referenca projektuese gjatë përgatitjes së studimeve dhe analizave për EE në sektorin publik apo privat, 
hartimin e politikave dhe mekanizmave për financimin e EE, analizimin dhe përgatitjen e kornizave ligjore në lidhje me politikat 
dhe financimin e EE, vendosjen dhe operacionalizmin e agjencisë publike ose private të ngjashme me Fondin e EE. 

Nevojitet që të dorëzohen informacione të caktuara për çdo kriter të dhënë. Në lidhje me kriterin numër (2) duhet të vendoset 
tebelë ku do të shënohet emri i projektit, data e zbatimit, informacione për atë nëse referencat projektuese në përgatitje të 
studimeve dhe analizave relevante për EE kanë qenë të përgatitura nga ofruesi ose në bashkëpunim me persona të tjerë, personin 
për kontakt për referencat (emri, pozita, adresa elektronike dhe numri i telefonit, sipas mundësisë) – por jo më shumë se ½ për 
projektin.  

Sipas Rregullores për prokurime të Bankës Botërore për huamarrësit e FPI – Prokurime në kuadër të financimit të projekteve 
investuese” nga qershori i vitit 2016, i reviduar në nëntor të vitit 2017 dhe në gusht të vitit 2017 („Regullore për prokurime“). 
Konsulentët mund të formojnë konsorcium ose investim të përbashkët me kompanitë e tjera me qëllim të përmirësimit të kualifikimeve 
të tyre. Konsulenti do të përzgjidhet sipas metodës së përzgjedhjes së konsultantëve të shënuar në Udhëzimet për konsulentët.   

Дополнителни информации можат да се добијат на адресата којашто е наведена подолу во текот на работното време од 8:30-
16:30 часот, од понеделник до петок. 

Infromacione shtesë jepen në adresën që është shënuar më poshtë, gjatë orarit të punës prej orës 8:30-16:30, nga e hëna deri të 
premten.  

Изразувањето на интерес треба да се достави во пишана форма на адресата којашто е наведена подолу (лично, по пошта, или 
e-mail) 16:30 часот  најдоцна до 23  август 2021 година 16:30 часот. 

Shprehja e interesit duhet të dorëzohet në formë të shkruar në adresën që është shënuar më poshtë (personalisht, përmes postës ose 
e-mail) më së voni deri më 23 gusht të vitit 2021 në orën 16.30. 
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