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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARTEVE 

 

 

 

 

 

Lenda:                    Njoftim për disa ndryshime në DST 

 

Drejtuar:                   Operatorëve ekonomikë,  

 

 

Autoriteti Rrugor Shqiptar, njofton operatorët ekonomikë të interesuar se, për procedurën 

e prokurimit me objekt “Studim Projektim Rruga Berat – Ballaban”,  REF-61917-06-

18-2020, me fond limit 67.231.334,1 Lekë pa perfshire tvsh, , bazuar në  pikën 2 të 

nenit 42 “Sqarimet dhe ndryshimet në dokumentat e tenderit” të ligjit 9643, date 

20.11.2006 ,  bën ndryshimet si më poshtë  

1.Kriteret e veçanta/ kapacitetet teknike, pika 2.3.4  

Ishte, 

2.3.4 Operatori ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhure te stafir 

drejtues, teknik te shoqerise, te afte per kryerjen e te gjitha sherbimeve sipas termave te 

references, per kete objekt. 

 

 Drejtuesin e projektit ,( inxhinier ndertimi) , me eksperience pune  jo me pak se 

15 vjete 

 Inxhinier ndertimi   minimumi  2 (dy), me eksperience pune  jo me pak se 10 

vjete 

 Inxhinier ndertimi / profili infrastrukture transporti   minimumi 1(nje) , me 

eksperience pune  jo me pak se 10 vjete 

 Inxhinier topografike   minimumi  2 (dy) , me eksperience pune  jo me pak 

se 5 vjete 

 Inxhinier mekanik   minimumi  1(nje), me eksperience pune  jo me pak 

se 7 vjete 

 Inxhinier elektrik  minimumi  1(nje), me eksperience pune  jo me pak 

se 5 vjete 

 Inxhinier gjeolog   minimumi 1(nje), me eksperience pune jo me pak 

se 10 vjete 
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 Inxhinier hidroteknik    minimumi  2(dy), me eksperience pune  jo me pak 

se 10 vjete 

 Inxhinier mjedis   minimumi  1(nje), me eksperience pune  jo me pak 

se 5 vjete 

Listes se stafit drejtues, teknik duhet ti bashkelidhen per sejcilin, Diploma, licenca 

profesionale,  CV-të,  kontra noteriale e punes, si dhe te figurojne ne listpagesat e 

shoqerise per periudhen  Janar 2020 – Maj 2020) 

 

 

 

Bëhet 

 

2.3.4 Operatori ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhure te stafir 

drejtues, teknik te shoqerise, te afte per kryerjen e te gjitha sherbimeve sipas termave te 

references, per kete objekt. 

 

 Drejtuesin e projektit ,( inxhinier ndertimi) , me eksperience pune  jo me pak se 

15 vjete 

 Inxhinier ndertimi   minimumi  1 (nje), me eksperience pune  jo me pak se 10 

vjete 

 Inxhinier ndertimi / profili infrastrukture transporti   minimumi 1(nje) , me 

eksperience pune  jo me pak se 10 vjete 

 Inxhinier topografike   minimumi  1 (nje) , me eksperience pune  jo me pak 

se 5 vjete 

 Inxhinier mekanik   minimumi  1(nje), me eksperience pune  jo me pak 

se 7 vjete 

 Inxhinier elektrik  minimumi  1(nje), me eksperience pune  jo me pak 

se 5 vjete 

 Inxhinier gjeolog   minimumi 1(nje), me eksperience pune jo me pak 

se 10 vjete 

 Inxhinier hidroteknik    minimumi  1(nje), me eksperience pune  jo me pak 

se 10 vjete 

 Inxhinier mjedis   minimumi  1(nje), me eksperience pune  jo me pak 

se 5 vjete 

Listes se stafit drejtues, teknik duhet ti bashkelidhen per sejcilin, Diploma, licenca 

profesionale,  CV-të,  kontra noteriale e punes, si dhe te figurojne ne listpagesat e 

shoqerise per periudhen  Janar 2020 – Maj 2020) 
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Bazuar në nenin 42 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar, nenin 78 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” e ndryshuar, Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje 

interesi: ndryshojne si me poshte,    

 

 Afati kohor për dorëzimin e  kërkesës për shprehje interesi 

  ishte  30.06.2020 ora 11:00    bëhet  13.07.2020 ora 11:00 

 

  Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 

  ishte   30.06.2020 ora 11:00    bëhet  13.07.2020 ora 11:00 

 

Ju falenderojme për mirëkuptimin! 

 

 

 

 

Njesia e Prokurimit 

 

Miranda  Shkurti   Sektori i Prokurimeve / Personi pergjegjes 

 Arnela   Hetoja  Sektori i Prokurimeve / Personi pergjegjes 

 Gezim   Noni  DPSO / Specialist i Fushes 

 

 
 
 
 
 
 
 


