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LËNDA:         Sqarim në DST të procedurës së prokurimit me objekt “F.V pajisje per linjat e 

gazrave mjekesore në QSUT, SU “Shefqet Ndroqi”, SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë” dhe 

Spitali i Kavajës, për përballimin e situatës COVID-19” me fond limit në total 73,860,550 

(shtatëdhjetë e tre milion e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH 

 

DREJTUAR:                 TË GJITHË OPERATORËVE EKONOMIKË TË  INTERESUAR  

 

PËR DIJENI:                AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK   

   

Autoriteti Kontraktor Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale njofton se me qëllim 

saktësimin e kritereve të mëposhtëm në DST të procedurës së prokurimit me objekt “F.V pajisje 

per linjat e gazrave mjekesore në QSUT, SU “Shefqet Ndroqi”, SUOGJ “Mbretëresha 

Geraldinë” dhe Spitali i Kavajës, për përballimin e situatës COVID-19” me fond limit në 

total 73,860,550 (shtatëdhjetë e tre milion e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e pesëqind e 

pesëdhjetë) Lekë pa TVSH. REF-58865-05-23-2020 

 

 bëhet sqarimi si vijon:  

1- Në shtojcën 9 të DT, në përshkrimin e shkurtër të impiantit, si dhe në pikën 4 të specifikimeve 

teknike mbi tubin e bakrit, AK ka përcaktuar standardin “EN 13348” 

Në këtë kontekst, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/EN, mbi 

komformitetin e standardit europian apo atij ISO, dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të 

konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërise.  

 

2- Në pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik, në kërkesat e cilësisë, AK ka kërkuar: “Certifikatën 

OHSAS 18001, per Sistemin e menaxhimit te shendetit dhe të sigurisë në punë (e vlefshme) ose 

ekuivalent. Certifikata te jetë leshuar nga  një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar 

nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga 

Republika e Shqipërisë” 

 

Në këtë kontekst, AK do të pranojë dhe OE të cilët disponojnë certifikatën me standartin e 

azhornuar dhe ekuivalente të njohur nga Standardet shqiptare ISO 45001-2018.  

 

Ju faleminderit për mirëkuptimin.  
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