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Shtojca 1. DT 

 

Autoriteti kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit në mbështetje të nenit 42 pika 2 të Ligjit nr.9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, nenit 62 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar njofton modifikimin e 

dokumentacionit të tenderit, me objekt: “Ndërtimi i godinës së re dhe parkimit të Bashkisë Divjakë” 

me  REF-57238-04-30-2020, si vijon: 

 

 

I. Në DT në Shtojcën 12, në pikën 2.3.4  

 

Ishte: 

- Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/ çertifikuar si:  

1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj 

emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare 

akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, me eksperiencë pune jo më pak se 3 vjet. 

-1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në 

punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në 

punë” dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", 

me eksperiencë pune jo më pak se 3 vjet.  

-1 (një) punonjes si "Përgjegjës për dëmet në mjedis" gjatë kryerjes së veprimtarisë, në përputhje 

me klauzolat e ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” me eksperiencë pune jo 

më pak se 3 vjet.   

 

Për secilin duhet të paraqiten:  
Kontratë individuale të punës 

Diplomë/certifikate 

Deklaratë nga administratori 

 

Bëhet; 

Operatori/et ekonomik duhet të kenë në stafin e tyre personel të kualifikuar/ çertifikuar si:  

1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj 

emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga shoqeri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare 

akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, me eksperiencë pune’ 

-1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në 

punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në 

punë” dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", 

me eksperiencë pune.  

-1 (një) punonjes si "Përgjegjës për dëmet në mjedis" gjatë kryerjes së veprimtarisë, në përputhje 

me klauzolat e ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” me eksperiencë pune. 

 

Për secilin duhet të paraqiten:  
Kontratë individuale të punës 

Diplomë/certifikate 

Deklaratë nga administratori 
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II. Në DT në Shtojcën 12, në pikën 2.3.7 tek lista e mjeteve numri rendor 5:  

 

Ishte: 

5. “Bobcat” :  

 

Bëhet: 

5. “Minifadrom”   

 

III. Në zbatim të nenit 42 pika 2/1 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i 

ndryshuar si dhe nenit 62 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, afati kohor për dorëzimin dhe për hapjen kërkesave për shprehje interesi, 

ndryshon: 

  

Ishte:   

Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 04.06.2020 ora 11:00. 

Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 04.06.2020 ora 11:00. 

Bëhet: 

 

Afati kohor për dorëzimin e kërkesës për shprehje interesi: 09.06.2020 ora 11:00. 

Afati kohor për hapjen kërkesave për shprehje interesi: 09.06.2020 ora 11:00. 

 

 


