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Shtojca 1. DT 

Autoriteti Përgjegjës, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, bazuar në neni 42 të LPP njofton 

modifikimin e dokumenteve të tenderit dhe shtyrjen e afatit kohor për dorëzimin e 

ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje në tenderin me objekt: “Hartimi i projekteve per 

ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të 

detyruar” me REF-62191-06-22-2020 si vijon: 
  

I. Në DST në shtojcën 14 në Pikën 2.3 “Për kapacitetin teknik” pika 2.3.1 modifikohet si më 

poshtë: 

 

Ishte: 

OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri 

viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 

30 %  të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga 

data e zhvillimit te tenderit. 

 

Per kete OE duhet te paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturat tatimore 

të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së 

mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat dhe faturat 

tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara  

 

Bëhet: 

OE duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri 

viteve të fundit. Vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 

25 %  të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga 

data e zhvillimit te tenderit. 

 

Per kete OE duhet te paraqese vërtetime të lëshuara nga një ent publik dhe faturat tatimore 

të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së 

mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen, kontratat dhe faturat 

tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara  

 

 

II. Në DST në shtojcën 14 ne Piken 2.3 Për kapacitetin teknik” pika 2.3.2 modifikohet hiqen 

kategorite e licencës 4/d dhe 12/b,  si më poshtë: 

 

 

Ishte: 

2.3.2 Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objektit të kontratës, të lëshuara 

nga autoritetet kompetente shtetërore: 

2/a,c:                Projektim arkitekturor për objekte banimi; interiore. 

3/a,b-1:            Objekte civile prej murature e skelet beton arme deri ne 5 kate; mbi 5 kate. 

4/a,c,d,f,:         Projektim te instalimeve hidro-termosanitare; Projektim të linjave e rrjeteve  
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                         elektrike, për objekte civile e industriale; Projektim të sistemeve komplekse 

                          të telekomunikacionit; Projektim të sistemeve kundra zjarrit;  

5/b:               Furnizim me ujë - kolektorë shkarkimi; 

8/a,b,c:              Rivelime inxhinierike; Rilevime inxhinierike kadastrale; Sisteme GIS.  

9/a,b:                 Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile –  

                          ekonomike deri 5 kate; mbi 5 kate. 

10/e:                  Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës - linja të tensionit të ulët - të mesëm. 

12/b:                  Studime/vlerësime gjeologo-sizmike për trojet ku ndërtohen objektet  

                           civile, sociale e kulturore. 

 

Bëhet: 

2.3.2 Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objektit të kontratës, të lëshuara 

nga autoritetet kompetente shtetërore: 

2/a,c:                 Projektim arkitekturor për objekte banimi; interiore. 

3/a,b-1:             Objekte civile prej murature e skelet beton arme deri ne 5 kate; mbi 5 kate. 

4/a,c,f,:              Projektim te instalimeve hidro-termosanitare; Projektim të linjave e  

                          rrjeteve elektrike, për objekte civile e industriale; Projektim të sistemeve    

                          komplekse të telekomunikacionit; Projektim të sistemeve kundra zjarrit;  

5/b:               Furnizim me ujë - kolektorë shkarkimi; 

8/a,b,c:              Rivelime inxhinierike; Rilevime inxhinierike kadastrale; Sisteme GIS.  

9/a,b:                 Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile –  

                          ekonomike deri 5 kate; mbi 5 kate. 

10/e:                  Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës - linja të tensionit të ulët - të mesëm. 
 

 

III. Në DST në shtojcën 14 ne Piken 2.3 Për kapacitetin teknik” pika 2.3.2 shkronja b) dhe c) 

modifikohet (ne shkronjën b) hiqet kërkesa për projektuesin me licencë 4/d  dhe ne 

shronjën c) hiqet kërkesa për inxhinierin sizmiolog, si më poshtë):  
 

Ishte: 

b) I gjithe stafi kryesor i kërkuar duhet të jetë i liçensuar në shërbimet e projektimit dhe 

duhet të zotërojë liçensat profesionale sipas kategorive të renditura më poshtë, përkatesisht 

për specialitetin që mbulojnë, 

Liçensat  që duhet të zotërojë stafi kryesor:  

 Drejtues Projekti, Projektues Arkitekt duhet të zotërojë licensë 2/a,c. 

 Projektues Arkitekt duhet të zotërojë licensë 2/a,c. 

 Projektues Konstruktor duhet të zotërojë licensë 3/a,b-1. 

 Projektues Instalator (Inxhinier Mjedisi / Inxhinier Mekanik i profilit 

Energjetikë/Termoteknik/Impiante) duhet të zotërojë licensë 4/a 
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 Projektues Instalator (Inxhinier Elektrik) duhet të zotërojë licensë 4/c. 

 Projektues Instalator (inxhinierisë Elektronik për Telekomunikacion) duhet të 

zotërojë licensë 4/d. 

 Projektues Instalator (Inxhinier Hidroteknik / profili Inxhinier Mjedisi / profilet e 

Inxhinierit Mekanik për Termoteknikë / Industri / Impiante / Energjetikë / profilet e 

inxhinierit Elektrik për automatizim apo industri) duhet të zotërojë licensë 4/f. 

 Projektues Gjeodet duhet të zotërojë licensë 8/a,b,c.  

 Specialist Mjedisi duhet të zotërojë licensë Grupi 2, Kodi: III.2.A - Rregjistrim ne 

QKL.   
 

Bëhet: 

b) I gjithe stafi kryesor i kërkuar duhet të jetë i liçensuar në shërbimet e projektimit dhe 

duhet të zotërojë liçensat profesionale sipas kategorive të renditura më poshtë, përkatesisht 

për specialitetin që mbulojnë, 

Licencat që duhet të zotërojë stafi kryesor:  

 Drejtues Projekti, Projektues Arkitekt duhet të zotërojë licensë 2/a,c. 

 Projektues Arkitekt duhet të zotërojë licensë 2/a,c. 

 Projektues Konstruktor duhet të zotërojë licensë 3/a,b-1. 

 Projektues Instalator (Inxhinier Mjedisi / Inxhinier Mekanik i profilit 

Energjetikë/Termoteknik/Impiante) duhet të zotërojë licensë 4/a 

 Projektues Instalator (Inxhinier Elektrik) duhet të zotërojë licensë 4/c 

 Projektues Instalator (Inxhinier Hidroteknik / profili Inxhinier Mjedisi /profilet e 

Inxhinierit Mekanik për Termoteknikë /Industri /Impiante/Energjetikë/ profilet e 

inxhinierit Elektrik për automatizim apo industrI) duhet të zotërojë licensë 4/f 

 Projektues Gjeodet duhet të zotërojë licensë 8/a,b,c.  

 Specialist Mjedisi duhet të zotërojë licensë Grupi 2, Kodi: III.2.A - Rregjistrim ne 

QKL.  

 

 

Ishte:  

c) Stafi ndihmës për shërbimin e projektimit  

 Inxhinier sizmiolog per vlerësime gjeologo-sizmike për trojet ku ndërtohen objektet 

civile,  

      sociale e kulturore 

 Projektues Gjeologo – Inxhinerik. 

 Projektues Vepra Hidraulike. 

 Projektues Elektrik per kabinat elektrike, rrjet shperndares. 

 Preventivues. 

 Specialist vlerësues pasurie të paluajtshme me - Licencë të shkallës së dytë në fushën e 

vlerësimit të pasurive të paluajtshme.  
 

Bëhet: 

c) Stafi ndihmës për shërbimin e projektimit  
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 Projektues Gjeologo – Inxhinerik. 

 Projektues Vepra Hidraulike. 

 Projektues Elektrik per kabinat elektrike, rrjet shperndares. 

 Preventivues. 

 Specialist vlerësues pasurie të paluajtshme me - Licencë të shkallës së dytë në fushën e 

vlerësimit të pasurive të paluajtshme.  
 

IV. Afati kohor për dorezimin e ofertave: 

Ishte:   

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 03.07.2020 ora 12:00. 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 03.07.2020 ora 12:00. 
 

Bëhet: 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 07.07.2020, ora 12:00. 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 07.07.2020, ora 12:00. 
 


