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Tirane, 22 Tetor 2020

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI
KONKURS
PËR DIZENJIMIN E STRUKTURAVE MBROJTËSE PËR DUNAT E RËRËS
(GARDHE, PASARELA DHE INSTALACIONE ARTISTIKE) NË KUADËR TË
PROJEKTIT “WELCOME” – WPT3

Vendodhja: Shqipëri
Autoriteti Kontraktues: INSET përmes Agjensise Kombëtare të Bregdetit, Tiranë, Shqipëri
Kohëzgjatja e pritshme e ekzekutimit: 23 Nëntor 2020

PËRMBLEDHJE
Shoqata INSET në kuadër të implementimit të projektit “WELCOME”/Kodi 192, të
financuar nga Bashkimi Evropian nën instrumentin e IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal i Zi 2014-2020,
hap thirrjen për pjesëmarrjen në konkursin për dizenjimin e strukturave mbrojtese për dunat e rërës.
Ref: Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “WELCOME”, 1st call for standart
project/ code.250/ Order nr. 48, Prot, nr. 642, date 28.10.2019.
Contract Title: “External Expertise – Organization of a competition to design protective structures
for sand dunes”, to support the Natonal Coastline Agency, in implementing WELCOME project.
Objektivi i këtij konkursi është planifikimi i një sistemi bregdetar kundër erozionit duke
përfshirë ri-përdorimin artistik të mbetjeve detare prej druri për vendosjen në një gjatësi të caktuar
të vijes bregdetare. Konkursi do të konistojë në një punë artistike për ri-përdorimin e mbetjeve
drusore në konsolidimin e dunave me qëllim zgjidhjen e çështjes së restaurimit të tyre. Kjo qasje
do të përdoret lehtësisht edhe në zona të tjera bregdetare duke ndikuar në rritjen e atraksionit të
plazheve dhe gjithashtu ndikimit në ekonominë cirkulare.
Projekti “Welcome” do të adresojë sfida territoriale ndërkufitare mbi menaxhimin e
mbetjeve detare dhe konsolidimin e dunave bregdetare në Shqipëri në zonen e Velipojës, Kepit të
Rodonit, Gjiri i Lalëzit dhe Gjiri i Durrësit. Bregdetet e Italisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi ndajnë
të njëjtin impakt në ekosistemet dhe biodiversitetin për shkak të problemeve me mbetjet detare
dhe erozionin bregdetar që kanë ardhur si pasojë e impaktit antropogjen duke përfshirë rritjen e
nivelit të detit si rezultat i ngrohjes globale, ndryshimet në përdorimin e tokave, strukturat për
mbrojtjen e porteve dhe bregdeteve etj.

QËLLIMI DHE DETAJET E KONKURSIT
INSET me përfitues final Agjencinë Kombëtare te Bregdetit fton të gjithë artistët,
projektuesit, arkitektët të paraqesin propozime për dizenjimin, projektimin dhe krijimin e nje
manuali ndërtimi të strukturave të artit në plazhe. Instalimet artisitike duhet të punohen me dru
natyral dhe të përpunuar të mbledhur gjatë aktiviteteve për pastrimin e plazheve. Instalimet
artistike së bashku me gardhin prej druri dhe pasarelat do të kontribuojne në rritjen e ndërgjegjies
publike në rëndësinë e mbetjeve detare dhe të dunave.
PËRSHKRIMI I VENDODHJES
Aktivitetet në kuadër të mbrojtjes dhe rivitalizimit të dunave të rërës do të implementohen
në plazhet e dy bashkive, Bashkia e Shkodrës (Velipoja) dhe Bashkia e Durrësit (Kepi i Rodonit
dhe Gjiri i Lalëzit). Specifikisht, janë përzgjedhur dy zona në plazhin e Velipojës. E para shtrihet
në qendrën e plazhit dhe e dyta në plazhin e Vilunit pranë lagunës së Vilunit. Në Gjirin e Lalëzit,
janë përzgjedhur dy zona gjeografikisht larg njëra tjetrës. E para shtrihet në fund të plazhit të Gjirit
të Lalëzit dhe e dyta shtrihet në plazhin Hamallaj. Gjithashtu, edhe në Kepin e Rodonit janë
përzgjedhur dy zona, njëra në plazhin pranë Kishës së Shën Antonit dhe tjetra në zonën e
kështjellës.
Hartat e zonave te siperpermenedura gjenden bashkelidhur ne Anex 1.
KONKURSI DHE PUNIMET ARTISTIKE
Artistët, projektuesit, arkitektët e interesuar për të marrë pjesë në këtë konkurs duhet të
punojnë në projektimin e strukturave mbrojtëse për dunat e rërës në zonat e specifikuara, si gardhe,
pasarela dhe instalacione artistike. Mbrojtja e dunave nga erozioni dhe ndikimi antropogjen në
zonat e specifikuara më lart do të realizohet duke ngritur një gardh prej druri rreth brezit të dunave
ndërsa pasarelat do të shërbejnë si zgjidhje për të hyrë në plazh, aty ku nuk është e mundur përmes
dunave. Strukturat duhet të dizenjohen duke përdorur dru natyral të mbledhur në kuadër të projektit
WELCOME, në mënyre që të mos cënohet mjedisi.
Materialet që lejohen të përdoren për këtë projektim janë:
a. Druri natyral dhe/ose i trajtuar (të pakten 60% e drurit të përdorur për instalacionet duhet
të jetë mbetje detare e mbledhur nga aktivitetet për pastrimin e plazheve).
b. Materialet lidhëse dhe ndërtimore (litar, pëlhurë dhe materiale të tjera natyrore, duke
shmangur përdorimin e vidave dhe çdo materiali tjetër metalik)
c. Materialet për dekorimin e strukturës (guri, zhavorri, pëlhura, litare me fibra natyrale dhe
materiale të ngjashme natyrore).
d. Instalacionet artistike që do të shërbejnë si struktura mbrojtëse duhet të jenë lehtësisht të
palosshme, të lëvizshme dhe rezistente ndaj kushteve të motit siç janë shiu dhe era.

Kur të bëhet ndërtimi në zonë i dizenjimeve që do të fitojnë konkursin, në dizpozicion do të
vendoset druri i mbledhur gjatë fushatave të pastrimit nga shoqëria përkatëse që ka përmbushur
këtë detyrë.
PËRZGJEDHJA E PUNIMEVE
INSET në bashk֝ëpunim me Agjensinë Kombëtare të Bregdetit në cilesinë e partnerit të
projektit “Welcome” do të emerojë një komision, i cili pas paraqitjes së punimeve mbi modelet e
propozuara të zgjidhjes, do të bëjë rishikimin dhe vlerësimin e zgjidhjeve të propozuara. Kriteret
e vlerësimit mbi bazën e të cilave komisioni do të vlerësojë punimet e paraqitura janë:
1. Origjinaliteti dhe inovacioni i projektit të propozuar të strukturave artistike [max 25/100];
2. Përdorimi i materialit natyror në ngritjen e strukturave: [max 25/100];
3. Aftësia e projektit për të përmbushur nevojat funksionale (mbrojtja e dunave dhe tërheqja
turistike): [max25/100];
4. Pajtueshmëria e zgjidhjes me peizazhin e plazhit [max 25/100];
Ky komision do të akordojë tre çmimet e mëposhtme:
•
•
•

Çmimi i I-re – 500,00 €
Çmimi i II-të – 300,00 €
Çmimi i III-të – 200,00 €

Me dhënien e çmimeve për vendin e parë, të dytë dhe të tretë, INSET dhe Agjencia Kombëtare e
Bregdetit perfitojne të gjitha të drejtat e autorit për punimet.
APLIKIMI
Projektuesit, artistët dhe arkitektët e interesuar për të marrë pjesë në këtë konkurs, janë të
ftuar të punojnë për dizenjimin e instalacioneve artistike, gardh dhe pasarela me qëllim mbrojtjen
bregdetare kundër-erozionit në përputhje me protokollin e definuar nga partnerët e projektit
”WELCOME”.
Pjesëmarrësit e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë punimet me zarf në formë anonime në
adresën: Rruga “Him Kolli”, P 46, Tiranë, Shqipëri. Dorëzimi i dokumentacionit duhet të bëhet
gjithashtu edhe në adresën e e-mailit albaniainset@gmail.com
Në pjesën e prapme të zarfit duhet të jetë shkrimi:
“Konkursi për projektimin e strukturave mbrojtëse për dunat e rërës.
Projekti WELCOME”.
Zarfi duhet të përmbajë 2 (dy) zarfe të mbyllura si më poshtë:
"Zarfi A - Dokumenti Administrativ"

"Zarfi B - Propozim për Dizejnimin e Strukturave Mbrojtëse për Ruajtjen e Dunave të Rërës në
plazhe.
Zarfi A duhet të përmbajë:
✓ Shprehje Interesi (Bashkelidhur format Anex 2)
✓ Fotokopje të dokumentit të identitetit të pjesemarresit (kartën e identitetit ose pasaportën).
✓ Curriculum Vitae.
Në rast se zarfi A "Dokumentacioni Administrativ" nuk përmban të gjithë elementët e listuar,
pjesëmarrja në konkurs refuzohet.
Zarfi B duhet të përmbajë:
✓
✓

Dispozitën grafike
Skema grafike e gardhit - segmenti/fusha 1: 25 / 1:10
Skema grafike e brezit - segmenti 1: 25 / 1:10
Seksione gjatësore dhe të kryqëzuara me dimensionet e gardhit 1: 25/1: 10
Detajet e Dizajnit/Lidhjes 1: 10/1: 5
Diagramet e montimit
Pamje 3D (ilustrime rrethojash dhe banderolave në 3D nga të gjitha këndet, fotot e modelit)
Përshkrimin teknik i cili duhet të jetë i prezantuar në format A4 deri në 10 faqe. Mund të
përmbajë si tekst, ashtu edhe imazhe dhe duhet të përfshijë një përshkrim të dizajnit në
lidhje me objektivat e projektit WELCOME, si dhe një përshkrim të materialit të përdorur
për strukturat në fjalë. Për më tepër, përshkrimi teknik duhet të përfshijë sigurinë statike të
strukturave të dizejnuara, qëndrueshmërinë gjatë dhe pas përfundimit të punës.
✓ Analizën financiare e cila duhet të pasqyrohet në format A4, me një numër të pakufizuar
fletësh. Çmimet duhet të llogariten në bazë të çmimeve aktuale të tregut në Shqipëri bashkë
me T.V.SH.
Në rast se zarfi B - "Propozimi i Dizajnit të Strukturave Mbrojtëse për Ruajtjen e Dunave të Rërës
në plazhe” nuk përmban të gjitha elementet e listuara, pjesëmarrja në konkurs refuzohet.
GJUHA
Të gjithë dokumentat që do të dorëzohen duhet të jenë në gjuhën shqipe ose angleze.
Afati i dorëzimit është data 23 Nëntor 2020.
PYETJE DHE PËRGJIGJE
Të gjitha pyetjet që lidhen me konkursin mund të dërgohen brenda një maksimumi prej tre ditësh
nga afati i fundit për konkursin në adresen albaniainset@gmail.com. Çdo pyetje e marre pas afatit
do të injorohet

Annex 1

Annex 2

Datë, __.__.____

Shprehje Interesi
Konkurs për dizenjimin e strukturave mbrojtëse për dunat e rërës (gardhe, pasarela dhe
instalacione artistike) në kuadër të projektit “WELCOME” – WPT3

I/e nderuar zotëri/zonjë,

Unë i/e nënshkruari/a ________________ shpreh interesin për të marrë pjesë në konkursin e
organizuar nga INSET me përfitues final Agjensinë Kombetarë të Bregdetit.

Unë deklaroj që punimi i dorëzuar prej meje është puna ime origjinale dhe nuk është e kopje e
punimeve nga artistë të tjerë.

Të dhenat e mija personale janë:
Emri: _____________________
Mbiemri: __________________
E-mail: ____________________
Telefoni: ___________________
Adresa: ________________________________

Me respekt,
___________

