KARTELË INFORMATIVE
1. Emri i shërbimit

Shitja e Standardeve Shqiptare

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Qëllimi i këtij shërbimi është të përmbushë nevojat e palëve të interesit, ndërm
ofruesve të shërbimeve, autoriteteve publike dhe rregullatorëve, qendrave aka
dhe grupeve të interesit që përfaqësojnë ambientalistët, konsumatorët, ndërm
të tjera publike dhe private për Standardet Shqiptare.
Standardet e publikuara nga DPS sigurojnë cilësi të lartë për produktet e shër
kërkesat e cilësisë, sigurisë, mjedisit, ndërveprimit dhe përshtatshmërisë. Sta
zhvillimeve më të reja dhe mbështesin konkurrencën e lirë, mbrojtjen e mjedis
e qytetarëve dhe forcimin e tregut.

3. Çfarë ofron ky shërbim? Vënia në dispozicion e Standardeve Shqiptare, në të gjitha fushat e ekonomis
4. A jam përfitues?

Kushdo që ka interes për Standardet Shqiptare.
Nr

Lloji

Studentët :
5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

1

Kërkesë për standarde

2

Vërtetim studenti

Fotokopje e Dokumentit të
Identifikimit (ID)
Qytetarët e interesuar për blerjen e standatit/eve :
1
Kërkesën për standarde
Zyrat pritëse
Qyteti
3

6. Ku mund të aplikoj?

Drejtoria e Përgjithshme e
Standardizimit
Niveli 1

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Tarifa bazë
Tarifat janë të publikuara tek
linku:

Tiranë
Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Tarifa shtesë

Pagesa e tarifës së
http://www.dps.gov.al/images/up shërbimit bankar
load/pdf/Lista%20e%20cmimeve
.pdf

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?

1 deri në 10 ditë pune, në varësi nga numëri i standardeve të kërkuara

10. Çfarë përfitoj?

Standardi/et

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Vlefshmëria e standardit apo standardeve të shitura varet nga statusi (në fuqi
që blihet është gjithmonë standardi, statusi i të cilit është në fuqi dhe ndiqet du
Standardeve Shqiptare.

12. Ku e marr?

Në sportele

Me postë

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit (DPS)

E-albania

Kontakto në:
14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
DPS web: www.dps.gov.al
Tel: 11800
Në sportele

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Me postë

Web-i i Institucion

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

16. Cila është baza ligjore e Ligji Nr. 9870/2008 "Për Standardizimin", të ndryshuar dhe akteve të tjera nën
brendshme, si dhe procedurat de instruksionet e punës.
këtij shërbimi?

AL101044

palëve të interesit, ndërmjet tjerash biznesit, industrisë dhe tregtisë,
gullatorëve, qendrave akademike dhe kërkimore, shoqatave tregtare
tët, konsumatorët, ndërmarrjet e vogla e të mesme dhe institucione
.
artë për produktet e shërbimet e orfuara në treg, dhe përfshijnë
he përshtatshmërisë. Standardet i përshtaten në mënyrë proaktive
e lirë, mbrojtjen e mjedisit dhe rritjen e qëndrueshme për mirëqenien

gjitha fushat e ekonomisë, për të gjitha palët e interesuara.

Dokumenti lëshohet nga:

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Aplikanti
Institucionet e Arsimit të
Lartë

Po

Aplikanti

Po

Aplikanti
Adresa

Po
Orari
E hënë - E enjte 08:00 16:30
E premte 08:00-14:00
Niveli 4

Po

:

Rruga "Mine Peza", 143/3,
1014-Tiranë, Shqipëri
Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

Nuk ka

Në një bankë (ose në disa
banka), jashtë institucionit

rdeve të kërkuara

varet nga statusi (në fuqi apo i ndryshuar apo i shfuqizuar). Standardi
shtë në fuqi dhe ndiqet duke konsultuar vazhdimisht Katalogun e

E-albania

Me e-mail

Orari

Call Center: E Hënë-E Premte, ora 07:00-21:00
E shtunë,ora 07:00-14:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

ar dhe akteve të tjera nënligjore në zbatim të tij, rregulloret e
ës.

