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FORMULAR APLIKIMI  

PËR ÇERTIFIKIM TË SIGURIMIT TEKNIK ELEKTRIK 

1 Lloji i Shërbimit të kërkuar 
 

 Certifikim  Ricertifikim  Zgjerim 

           Reduktim  

 

 

2 Standardi / Skema e certifikimit të kërkuar 

 S SH ISO 17024  Rregullore e Sigurimit dhe 
Shfrytëzimit Teknik për 
Impiantet,Pajisjet dhe Instalimet 
Elektrike. 

  

 

 

    

 

 

3 Të dhënat për kontakt  
 

   
   

   
   

   
   

   
 A

p
li

k
an

ti
  

Emri /  

Mbiemri /  
Funksioni /  

Telefon /  

 
E-Mail 

Celular /  

 
 

 
 

K
o

m
p Emri i Kompanisë – Njësisë*   

                                                            
* Vetëm në rastet e aplikimit nëpërmjet kompanive / punëdhënësit 
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Statusi ligjor /  

 

 shoqëri me përgjegësi të kufizuar  

 person fizik 

 biznes i vogël /  

 

 kooperativë 

administratë shtetërore 

tjetër (ju lutem specifiko)  

 

Numri i regjistrimit në QKR 
(NUIS ose NIPT) 

 

Adresa (e kontaktit dhe postare)/  

 

 

 

Telefon /  

Faks /  

E-Mail   

 

Faqe interneti / 

Celular /  

 

4 GRUPI I SIGURIMIT TEKNIK ELEKTRIK PËR TË CILIN APLIKON 
APLIKANTI DHE MOTIVI I CERTIFIKIMIT  SI DHE PËRSHKRIMI I 
ROLIT TË APLIKANTIT NË PROCESIN AKTUAL TË PUNËS 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5 TË DHËNA MBI KUALIFIKIMET  E APLIKANTIT,  ARSIMI  DHE 
TRAJNIME TË KRYERA 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6 Deklaratë – Sipërmarrja nga Aplikanti 

Me paraqitjen e këtij aplikimi, Aplikanti deklaron: 

- se ai / ajo njeh detyrimet kundrejt HTM shpk / njeh këtë Aneks dhe Listën e 
Tarifave të Organizmit Certifikues HTM shpk, 

- është dakort me këto detyrime dhe tarifa dhe pranon të shlyej paraprakisht vleftën 
e procesit të certifikimit. 

- është në dijeni se për raste të caktuara Organizmi i Certifikimit lidhur me 
certifikime që janë në një distancë të konsiderueshme midis selisë së Organizmit 
Certifikues dhe punëdhënësit të aplikantit që aplikon për certifikim mund ti 
faturojë një kosto të arsyeshme parashikuar në listën e tarifave, që lidhet me 
akomodim të mundshëm. 

Nënshkruesi deklaron se: 
- informacioni i dhënë në këtë formular aplikimi është i vërtetë, dhe se ndryshimet 

do t’i njoftohen menjëherë HTM shpk. 
- është i informuar mbi standartet për të cilat aplikon për çertifikim dhe njësia e tij / 

saj / ai / ajo i përmbush këto standarde.  
- është i informuar mbi Procedurat e Organizmit të Certifikimit HTM shpk dhe është 

i gatshëm t’iu nënshtrohet këtyre procedurave. 
- nëse standardet shkelen, bie dakort të sanksionohet sipas Politikës së Sanksioneve 

të HTM shpk. 
 

7 Afati dhe përfundimi i ofrimit të shërbimit të kontraktuar 
 Ky formular aplikimi realizon lidhjen e marrëdhënies kontraktuale me HTM shpk. 

Kjo marrëveshje bëhet efektive pas nënshkrimit nga Aplikanti për Certifikim dhe 
zëvendëson çdo marrëveshje të mëparshme midis palëve që janë subjekt i saj. Kjo 
marrëveshje mbetet në fuqi për një periudhë të një vjecare. Çdo njëra nga palët mund 
ta përfundojë këtë marrëveshje me një paralajmërim prej 1 muaji nga data e 
planifikuar të mbarimit të saj. Të dyja palët rezervojnë të drejtën për ta ndërprerë 
kontratën për çështje serioze. 

 Kjo marrëveshje do të mbarojë pa veprime të mëtejshme nëse klienti / aplikanti shkel 
detyrimet dhe ose shkakton shkelje që mund ti shkaktojë dëme financiare HTM 
shpk. Në këtë rast, ai/ajo do të mbahet përgjegjës për të mbuluar këto dëme 
financiare.  

Nëse marrëveshja nuk anulohet 15 ditë përpara përfundimit të saj, HTM shpk 
planifikon automatikisht ofrimin e shërbimit për vitin pasardhës. 

8 Bashkëngjitur me këtë aplikim duhen dorëzuar dokumentat e mëposhtëm 
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 Fotokopje e kartës së identitetit ose pasaportës biometrike, 
 

 Vërtetim i aftësisë për punë † 
 

 Fotokopje e diplomës ose dëftesë së arsimimit (nëse ka), 
 

 CV e aplikantit, 
 

2 fotografi format pashaporte; 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                            
† vetëm në rastet kur aplikimi është individual dhe aplikanti nuk është në marrëdhënie pune 

      Data aplikimit  
_________________ 

Nënshkrimi i 
APLIKANTIT 

 
Firma: 
Vula: 

 
 

Ju lutem dërgoni me shkrim (nëpërmjet 
postës elektronike, postës, faksit ose 
dorazi) këtë formular aplikimi në: 
 
Adresa: HTM SHPK 
RRUGA ....................  
KATI ........................... 
DURRËS, SHQIPËRI  
Tel / Fax: ....................... 
E‐mail: htm.cert@gmail.com 
 

Për përdorim të brendshëm nga HTM shpk 

Marrë në dt.   
Rishikuar në dt. Dhe vlerësimi 

 Korrekt 

 Jokorrekt 

Rishikuar nga: 

 

Riparaqitur në: Numri i HTM shpk 
 

________- __________ 
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