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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARTEVE 

 

 

 

 

Lenda:                        Ndryshime ne kriteret e  Dokumentave Standarte te Tenderit. 

 

Drejtuar:                   Operatoreve ekonomike,  

 

 

Autoriteti Rrugor Shqiptar, në bazë të  pikes 2 të nenit 42 “Sqarime dhe ndryshime ne 

dokumentat e tenderit” te ligjit 9643, date 20.11.2006 , si dhe ne ankesat e operatoreve 

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

objekt :  “Ndërtim Rruga mbikalimi Teg dhe rrugët lidhëse të tij”  me fond limit 

1.479.800.353,50  Lekë, dhe   REF-75502-10-14-2020, ben keto ndryshime:  

 

2.Per kapacitetin teknik : pika 2.3.11, ne mjetet dhe pajisjet e kerkuar bejme keto 

ndryshime: 

 

ISHTE: 

2.3.11 Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per 

realizimin e kontrates. Per kete duhet te paraqese deshmi per mjetet dhe paisjet teknike 

qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik.  

  

Kerkohen te jene ne dispozicion keto mjete pune:  

 

Nr Lloji i Makinerive Statusi   Sasia 

1 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 

20 ton   

në pronësi ose me qira Copë 11 

2 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës  10-

20 ton 

në pronësi ose me qira Copë 6 

3 Kamioncine deri ne 3.5 ton në pronësi ose me qira Copë 6 

4 Fadrome me Goma në pronësi ose me qira Copë 3 

5 Eskavator me goma   në pronësi ose me qira Copë 2 

6 Greider  në pronësi ose me qira Copë 2 

7 Autobot uji                                            në pronësi ose me qira Copë 2 

8 Automjet autopompe betoni me krahe  në pronësi ose me qira Copë 2 

9 Autobetoniere   në pronësi ose me qira Copë 8 

10 Kamion me vinç veteshkarkues me kapacitet në pronësi ose me qira Copë 2 



2 
 

mbajtes mbi 5 ton 

11 Autobitumatriçe  në pronësi ose me qira Cope 1 

12 Autovinç me kapacitet ngrites mbi 200 ton në pronësi ose me qira Cope 1 

13 Rimorkiator per transport mjetesh mbi  30 ton në pronësi ose me qira Copë 2 

14 Automjet per pastrim / fshirje asfalti (Fshese) në pronësi ose me qira Copë 1 

15 Impiant Betoni e paisur leje mjedisore kodi 

III.1.B. Jo me larg se 100 km nga objekti 

në pronësi / me qira ose 

kontrate furnizimi 

Cope 1 

16 Impiant asfalti e paisur leje mjedisore kodi 

III.1.B. Jo me larg se 100 km nga objekti 

në pronësi / me qira ose 

kontrate furnizimi 

Cope 1 

17 Impiante per thyerje dhe seleksionim materiale 

inertesh , jo me larg se 40 km nga objekti e paisur 

leje mjedisore kodi III.1.B  

në pronësi / me qira ose 

kontrate furnizimi 

Cope 1 

18 Eskavator me zinxhire (me peshe mbi 20 ton) në pronësi ose me qira Copë 3 

19 Eskavator me krahe te gjate mbi 15 m me Kove 

dhe çekiç pneumatik 

në pronësi ose me qira Copë 1 

20 Buldozier   me fuqi mbi 100 ph në pronësi ose me qira Copë 1 

21 Asfaltoshtruese  në pronësi ose me qira Copë 2 

22 Rul ngjeshes me peshe operative  mbi 15 ton në pronësi ose me qira Copë 2 

23 Rul vibrus hekur –hekur asfalti mbi 8t në pronësi ose me qira Copë 1 

24 Rul vibrus hekur –hekur asfalti mbi 4t në pronësi ose me qira Copë 1 

25 Rul vibrus hekur – gome asfalti mbi 6t në pronësi ose me qira Copë 1 

26 Rrul asfalti gome gome me peshe operative  16 

ton 

në pronësi ose me qira Copë 1 

27 Rrul asfalti gome gome me peshe operative  10 

ton 

në pronësi ose me qira Copë 1 

28 Gjenerator në pronësi ose me qira Copë 2 

29 Sonde shpimi me diameter Ø 100mm deri ne 

300mm 

në pronësi ose me qira Copë 1 

30 Sonde shpimi me diameter Ø 400mm deri ne 

1200mm 

në pronësi ose me qira Copë 1 

31 Matrapik në pronësi ose me qira Copë 2 

32 Motopompe thithese vetembushese në pronësi ose me qira Copë 2 

33 Freze asfalti në pronësi ose me qira Copë 1 

34 Vibrator Ne pronesi apo me qira  Cope 10 

35 Minieskavator  në pronësi ose me qira Cope 2 

36 Kontenier Stacioner (zyre ne Objekt) në pronësi ose me qira Copë 1 

37 Minifadrome në pronësi ose me qira Copë 2 

38 Makineri vijezimi me boje bikomponente  në pronësi ose me qira Copë 1 

39 Pajisje per hekurkthyes (tranxhe/bango) në pronësi ose me qira Copë 1 

40 Aparat saldimi tubosh PE,PVC në pronësi ose me qira Copë 1 

41 Mates energjie 3 fazor dhe panele te veçanta në pronësi ose me qira Copë 1 

 

BËHET : 

 

2.3.11 Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per 

realizimin e kontrates. Per kete duhet te paraqese deshmi per mjetet dhe paisjet teknike 

qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik.  
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Kerkohen te jene ne dispozicion keto mjete pune:  

 

Nr Lloji i Makinerive Statusi   Sasia 

1 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 

20 ton   

në pronësi ose me qira Copë 11 

2 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës  10-

20 ton 

në pronësi ose me qira Copë 6 

3 Kamioncine deri ne 3.5 ton në pronësi ose me qira Copë 6 

4 Fadrome me Goma në pronësi ose me qira Copë 3 

5 Eskavator me goma   në pronësi ose me qira Copë 2 

6 Greider  në pronësi ose me qira Copë 2 

7 Autobot uji                                            në pronësi ose me qira Copë 2 

8 Automjet autopompe betoni me krahe  në pronësi ose me qira Copë 2 

9 Autobetoniere   në pronësi ose me qira Copë 8 

10 Kamion me vinç veteshkarkues me kapacitet 

mbajtes mbi 5 ton 

në pronësi ose me qira Copë 2 

11 Autobitumatriçe  në pronësi ose me qira Cope 1 

12 Autovinç me kapacitet ngrites mbi 40 ton në pronësi ose me qira Cope 1 

13 Rimorkiator per transport mjetesh mbi  30 ton në pronësi ose me qira Copë 2 

14 Automjet per pastrim / fshirje asfalti (Fshese) në pronësi ose me qira Copë 1 

15 Impiant Betoni e paisur leje mjedisore kodi 

III.1.B. Jo me larg se 100 km nga objekti 

në pronësi / me qira ose 

kontrate furnizimi 

Cope 1 

16 Impiant asfalti e paisur leje mjedisore kodi 

III.1.B. Jo me larg se 100 km nga objekti 

në pronësi / me qira ose 

kontrate furnizimi 

Cope 1 

17 Impiante per thyerje dhe seleksionim materiale 

inertesh , e paisur leje mjedisore kodi III.1.B  

në pronësi / me qira ose 

kontrate furnizimi 

Cope 1 

18 Eskavator me zinxhire (me peshe mbi 20 ton) në pronësi ose me qira Copë 3 

19 Eskavator me krahe te gjate mbi 15 m me Kove 

dhe çekiç pneumatik 

në pronësi ose me qira Copë 1 

20 Buldozier   me fuqi mbi 100 ph në pronësi ose me qira Copë 1 

21 Asfaltoshtruese  në pronësi ose me qira Copë 2 

22 Rul ngjeshes me peshe operative  mbi 15 ton në pronësi ose me qira Copë 2 

23 Rul vibrus hekur –hekur asfalti mbi 8t në pronësi ose me qira Copë 1 

24 Rul vibrus hekur –hekur asfalti mbi 4t në pronësi ose me qira Copë 1 

25 Rul vibrus hekur – gome asfalti mbi 6t në pronësi ose me qira Copë 1 

26 Rrul asfalti gome gome me peshe operative  16 

ton 

në pronësi ose me qira Copë 1 

27 Rrul asfalti gome gome me peshe operative  10 

ton 

në pronësi ose me qira Copë 1 

28 Gjenerator në pronësi ose me qira Copë 2 

29 Sonde shpimi me diameter Ø 100mm deri ne 

300mm 

në pronësi ose me qira Copë 1 

30 Sonde shpimi me diameter Ø 400mm deri ne 

1200mm 

në pronësi ose me qira Copë 1 

31 Matrapik në pronësi ose me qira Copë 2 

32 Motopompe thithese vetembushese në pronësi ose me qira Copë 2 
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33 Freze asfalti në pronësi ose me qira Copë 1 

34 Vibrator Ne pronesi apo me qira  Cope 10 

35 Minieskavator  në pronësi ose me qira Cope 2 

36 Kontenier Stacioner (zyre ne Objekt) në pronësi ose me qira Copë 1 

37 Minifadrome në pronësi ose me qira Copë 2 

38 Makineri vijezimi me boje bikomponente  në pronësi ose me qira Copë 1 

39 Pajisje per hekurkthyes (tranxhe/bango) në pronësi ose me qira Copë 1 

40 Aparat saldimi tubosh PE,PVC në pronësi ose me qira Copë 1 

41 Mates energjie 3 fazor dhe panele te veçanta në pronësi ose me qira Copë 1 

 

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,  afatet kohore bëhen si vijojnë: 

 

Afati i dorzimit  të ofertave  ishte  16.11.2020 ora 12:00    bëhet  20.11.2020 ora 12:00 

 

Afati i hapjes së ofertave     ishte   16.11.2020 ora 12:00    bëhet  20.11.2020 ora 12:00 

 

Ju falenderojme për mirëkuptimin! 

 

 

 

Njesia e Prokurimit                          

Data:      27.10.2020 


