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AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARTEVE

Lenda: Ndryshim dhe Sqarim për DST.

Drejtuar: Operatoreve ekonomike,

Autoriteti Rrugor Shqiptar, ne baze te piken 2 te nenit 42 “Sqarime dhe ndryshime ne

dokumentat e tenderit” te ligjit 9643, date 20.11.2006 , si dhe ne rekomandimet e APP-

së, njofton operatoret ekonomike te interesuar se ne proceduren e prokurimit me objekt :

“Permiresimi rifreskimi sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe

permiresimi i sigurise rrugore në akset e rajonit Verior, (loti 1), vazhdimi”, me

numer reference REF-33824-08-19-2019, me fond limit 166.261.225,11 Lekë, pa

perfshire vleren e tvsh-se, bejme keto ndryshime dhe sqarime:

1.Ne kriterin Per Kapacitetin teknik, ndryshon pika 2.3.2:

Ështe kerkuar:

2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punesim mesatar, me jo më pak se 70

punonjes, për periudhën (Janar 2018 – Qershor 2019), e vërtetuar kjo me: Vërtetim të

lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën e kerkuar, shoqeruar me formularët E-

SIG te konfirmuara nga organet perkatese (me nenshkrim elektronik ose ne hard copy).

Ndryshohet si me poshte:

2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punesim mesatar, me jo më pak se 70

punonjes, për periudhën (Janar 2019 – Qershor 2019), e vërtetuar kjo me: Vërtetim të

lëshuar nga Administrata Tatimore për periudhën e kerkuar, shoqeruar me formularët E-

SIG te konfirmuara nga organet perkatese (me nenshkrim elektronik ose ne hard copy).
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2. Ne kriterin Per Kapacitetin teknik, ndryshon pika 2.3.13:

Ështe kerkuar:
2.3.13 Operatori ekonomik duhet te paraqesë autorizimin e prodhuesit per materialet:
boje, tabela dhe barriera mbrojtese.

Operatori ekonomik ne plotesim te pikes me lart duhet te paraqese:
Autorizim te prodhuesit per listen e mesiperme te mallrave. Autorizimi duhet te
permbaje  te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e
nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi  nga ana e tij.

Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se prodhuesit / prodhuesve

eshte sipas standartit ISO 9001:2015 per listen e mesiperme te mallrave. Per Barrierat

mbrojtese te paraqiten Certifikatat e Crash-testeve.

Ndryshohet si me poshte:

2.3.13 Operatori ekonomik duhet te paraqesë autorizimin e prodhuesit/ distributori i
autorizuar per materialet: boje, tabela dhe barriera mbrojtese.

Operatori ekonomik ne plotesim te pikes me lart duhet te paraqese:
Autorizim te prodhuesit per listen e mesiperme te mallrave. Autorizimi duhet te
permbaje  te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e
nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi  nga ana e tij.

Certifikaten qe verteton qe sistemi i menaxhimit te cilesise se prodhuesit / prodhuesve

eshte sipas standartit ISO 9001:2015 per listen e mesiperme te mallrave. Per Barrierat

mbrojtese te paraqiten Certifikatat e Crash-testeve.

3.Ne kriterin Per Kapacitetin ekonomik pika 2.2.2 ndryshon si me poshtë

Eshte kërkuar

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv te qendrueshem gjate tre
viteve te fundit 2016, 2017 dhe 2018. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori
Ekonomik duhet te paraqese kopje të bilanceve të tre viteve të fundit, të paraqitur pranë
autoritetit përkatëse, të konfirmuara nga ky autoritet si dhe te shoqeruara me akt
ekspertizen e kryer nga Eksperti kontabel i autorizuar.

Ndryshohe si me poshte:

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv te qendrueshem gjate tre viteve
te fundit 2016, 2017 dhe 2018. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik
duhet te paraqese kopje të bilanceve të tre viteve të fundit, të paraqitur pranë autoritetit
përkatëse, të konfirmuara nga ky autoritet , ne te cilat duhet te rezultoje se nuk ka dale me
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humbje te pakten ne dy vite te njepasnjeshem si dhe te shoqeruara me akt ekspertizen e
kryer nga Eksperti kontabel i autorizuar.

4.Ne Dokumentat Standarte te tenderit III SHTOJCA shtohet.

Ne dokumentat standarte, kapitulli III Shtojcat, shtohet sipas vendim nr.6, date 20.06.2019 te
APP-se , Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në
marrëdhëniet e punës

Shtojca 8/1

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE
LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në proçedurën e prokurimit që do të
zhvillohet në datë _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt
_______________me fond limit __________.

Unë i nënshkruari __________________me cilësinë e ___________të operatorit
ekonomik __________________, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

 Operatori ekonomik ________________________garanton mbrojtjen e të drejtës
së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga
legjislacioni i punës në fuqi.

 Operatori ekonomik___________________lidh me punëmarrësit kontratat
përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë
për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në
legjislacionin e punës në fuqi.

 Operatori ekonomik ________________nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur
nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në
rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e
nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____________
Përfaqësuesi i ofertuesit
Nënshkrimi
Vula
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Bazuar ne nenin 62 “Ndryshim i dokumentave te tenderit” te VKM-se 914, date

29.12.2014 e ndryshuar. “ kur ndryshohen dokumentat e tenderit autoriteti kontraktor

zgjat afatin kohor per dorzimin e ofertave me 5 dite per prokurimet me vlere nen kufirin

e larte monetar.

Afati i dorzimit te ofertave ishte 20.09.2019 ora 11:00 behet 25.09.2019 ora 11:00

Afati i hapjes se ofertave ishte 20.09.2019 ora 11:00 behet 25.09.2019 ora 11:00

Ju falenderojme per mirekuptimin!

Njesia e Prokurimit

Miranda Shkurti

 Miranda Shkurti

 Arber Troka

 Nikollaq Mihali


