
 

 

                                         
R E P U B L 1 K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE  

QENDRA SPITALORE “XHAFERR KONGOLI” ELBASAN  

 
Nr.  _____  Prot                                        Elbasan,më  23  / 12 /  2020 

 

 

 SHTOJCE  

 

TE GJITHË OPERATORËVE EKONOMIKË TË INTERESUAR 

 

Lënda :   Mbi  modifikimet në dokumentat e tenderit 

 

Autoriteti kontraktor QENDRA SPITALORE “XHAFERR KONGOLI” ELBASAN, në 

mbështetje të nenit 42 pika 2/1 te ligjit nr.9643, dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”(i 

ndryshuar),V.K.M nr.914/2014 ”Për miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar 

neni 62 , si dhe ne e-mailin e derguar nga koordinimi APP 16.12.2020 mbi rekomandimin per 

ndryshimin e kritereve te vecanta te kualifikimit,  ju bën me dije se ben  modifikimin  e kritereve 

te vecanta ne DST,   si dhe shtyrjen e dates se pranimit dhe hapjes se ofertave të përcaktuara në 

DST ,të publikuara  në www.app.gov.al. 

 

 

 

Ishte: 

2.3.2  Operatoret ekonomike duhet te deshmojne se disponojne license profesonale per zbatim 

punimesh ne ndertim si dhe  per kategorite e nevojshme per zbatimin e kontrates. 

Per kete duhet te paraqesin licensen perkate se te shoqerise, bazuar neformatin e miratuar me 

Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008; Per miratimin e rregullores per 

kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”, i ndryshuar. 

Licenca lidhur me  ekzekutimin e punimeve: 

 

1. License per zbatim punimesh pikat NP.1 -Klasifikimi "B" 

2. License per zbatim punimesh pikat NP.2 -Klasifikimi "E" 

3. License per zbatim punimesh pikat NP.3 -Klasifikimi "E" 

4. License per zbatim punimesh pikat NP.12 -Klasifikimi "D" 

5. License per zbatim punimesh pikat NS.2- Klasifikimi “B” 

6. License per zbatim punimesh pikat NS.3- Klasifikimi “B” 

7. License per zbatim punimesh pikat NS.4 -Klasifikimi "D" 

8. License per zbatim punimesh pikat NS.8 -Klasifikimi "B" 

9. License per zbatim punimesh pikat NS.9 -Klasifikimi "B" 

10. License per zbatim punimesh pikat NS.10-Klasifikimi "B" 

11. License per zbatim punimesh pikat NS.12 -Klasifikimi "B" 

http://www.app.gov.al/


12. License per zbatim punimesh pikat NS.13 -Klasifikimi "B" 

13. License per zbatim punimesh pikat NS.14 -Klasifikimi "B" 

14. License per zbatim punimesh pikat NS.18 -Klasifikimi "C" 

15. License per zbatim punimesh pikat NS.19 -Klasifikimi "B" 

 

Sipas modelit të lëshuar nga MPPT/MTI/MEI apo Ministria kompetente e linjes; 

 

Shoqëritë e huaja  duhet te kene kryer  ekuivalentimin ( njehsimin ) e licensave 

profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë  Ministrisë së 

Transportit dhe Infrastruktures, Republika e Shqipërisë, sic percaktohet ne Rregullorja për 

kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM Nr.42, 

date 16.01.2008. 

 

Behet: 

 

2.3.2  Operatoret ekonomike duhet te deshmojne se disponojne license profesonale per zbatim 

punimesh ne ndertim si dhe  per kategorite e nevojshme per zbatimin e kontrates. 

Per kete duhet te paraqesin licensen perkate se te shoqerise, bazuar neformatin e miratuar me 

Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008; Per miratimin e rregullores per 

kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”, i ndryshuar. 

Licenca lidhur me  ekzekutimin e punimeve: 

 

1. License per zbatim punimesh pikat NP.1 -Klasifikimi "B" 

2. License per zbatim punimesh pikat NP.2 -Klasifikimi "E" 

3. License per zbatim punimesh pikat NP.3 -Klasifikimi "E" 

4. License per zbatim punimesh pikat NP.12 -Klasifikimi "D" 

5. License per zbatim punimesh pikat NS.2- Klasifikimi “B” 

6. License per zbatim punimesh pikat NS.3- Klasifikimi “B” 

7. License per zbatim punimesh pikat NS.4 -Klasifikimi "D" 

8. License per zbatim punimesh pikat NS.8 -Klasifikimi "B" 

9. License per zbatim punimesh pikat NS.9 -Klasifikimi "A" 

10. License per zbatim punimesh pikat NS.10-Klasifikimi "B" 

11. License per zbatim punimesh pikat NS.12 -Klasifikimi "B" 

12. License per zbatim punimesh pikat NS.13 -Klasifikimi "B" 

13. License per zbatim punimesh pikat NS.14 -Klasifikimi "B" 

14. License per zbatim punimesh pikat NS.18 -Klasifikimi "C" 

15. License per zbatim punimesh pikat NS.19 -Klasifikimi "B" 

 

Sipas modelit të lëshuar nga MPPT/MTI/MEI apo Ministria kompetente e linjes; 

 

Shoqëritë e huaja  duhet te kene kryer  ekuivalentimin ( njehsimin ) e licensave 

profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë  Ministrisë së 

Transportit dhe Infrastruktures, Republika e Shqipërisë, sic percaktohet ne Rregullorja për 



kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM Nr.42, 

date 16.01.2008. 

 

Ishte : 

1. Deshmi per fuqine mesatare punetore te operatorit ekonomik: 

 

Per te provuar se ka pervoje e duhur , Operatori duhet te deshmoje se ka te punesuar 

mesatarisht të paktën 250(Dyqind e pesedhjete)punonjes, me kohe te plote,për periudhën Janar  

2020 - Tetor  2020të deshmuar me;  

a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për 

secilin muaj ne periudhen e mesiperme . 

b. List pagesat e punonjesve te plotesuar rregullisht sipas formatit e percaktimeve qe kerkohet 

nga legjislacioni ne fuqi per secilin nga muajt ne periudhen e mesiperme. 

 

Behet: 

2. Deshmi per fuqine mesatare punetore te operatorit ekonomik: 

 

Per te provuar se ka pervoje e duhur , Operatori duhet te deshmoje se ka te punesuar 

mesatarisht të paktën 238(Dyqind e tridhjete e tete)punonjes, me kohe te plote,për periudhën 

Janar  2020 - Tetor  2020të deshmuar me;  

b. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për 

secilin muaj ne periudhen e mesiperme . 

b. List pagesat e punonjesve te plotesuar rregullisht sipas formatit e percaktimeve qe kerkohet 

nga legjislacioni ne fuqi per secilin nga muajt ne periudhen e mesiperme. 

 

 

Ishte: 

b-Pjese e stafit te  shoqerise dhe  te figuroje  ne Licensen e kompanise: 

Inxhinier Ndertimi  2(dy) 

Arkitekt   2(dy) 

Inxhinier Elektronik  1(nje) 

Inxhinier Mjedisi  1(nje) 

Inxhinier Elektrik  2 (nje) 

Inxhinier Hidroteknik  1 (nje) 

Inxhinier  Gjeodet  1 (nje) 

Inxhinier  Gjeolog  1 (nje) 

Inxhinier Mekanik  2(dy) 

 

Secili prej pjestarëve të drejtuesve teknik të mësipërm, duhet te jetë ne Listëpagesat te pakten 

per periudhen Janar  2020 - Tetor  2020si dhe te figurojne në licensën e shoqërisë.  

Per secilin prej pjesëtareve të stafit duhet tëparaqitet: 

- kontratënoterialepune e vlefshme 



- diploma 

 

Behet: 

b-Pjese e stafit te  shoqerise dhe  te figuroje  ne Licensen e kompanise: 

Inxhinier Ndertimi  2(dy) 

Arkitekt   2(dy) 

Inxhinier Elektronik  1(nje) 

Inxhinier Mjedisi  1(nje) 

Inxhinier Elektrik  2 (nje) 

Inxhinier Hidroteknik  1 (nje) 

Inxhinier  Gjeodet  1 (nje) 

Inxhinier Mekanik  2(dy) 

 

Secili prej pjestarëve të drejtuesve teknik të mësipërm, duhet te jetë ne Listëpagesat te pakten 

per periudhen Janar  2020 - Tetor  2020si dhe te figurojne në licensën e shoqërisë.  

Per secilin prej pjesëtareve të stafit duhet tëparaqitet: 

- kontratënoterialepune e vlefshme 

- diploma 

 

 

 

Ishte : 

 

c. Operatoriekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me kontratë 

noteriale pune të vlefshme, Urdhër mjeku, diplomë, libreze pune,cv dhe të figurojë në 

listëpagesat e shoqerise 12 muajt e fundit  1 (një) mjek të përgjithshëm.  

 

Behet: 

c. Operatoriekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me kontratë 

noteriale pune të vlefshme, Urdhër mjeku, diplomë, libreze pune,cv dhe të figurojë në 

listëpagesat e shoqerise 6 muajt e fundit  1 (një) mjek të përgjithshëm.  

 

 

Ishte : 

 

d.Operatori ekonomik te disponoje 1 inxhinier  drejtues teknik te pajisur me certificate 

lëshuarngaMinistria e MjedisitpërVlerësimin e NdikimitnëMjedis, tevertetuar me 

kontratenoterialepune, diplome, cv, certificate sidhetefiguroje ne listepagesat e shoqerise per 

12muajt e fundit. 

 

 

 



Behet: 

d.Operatori ekonomik te disponoje 1 inxhinier  drejtues teknik te pajisur me certificate 

lëshuarngaMinistria e MjedisitpërVlerësimin e NdikimitnëMjedis, tevertetuar me 

kontratenoterialepune, diplome, cv, certificate sidhetefiguroje ne listepagesat e shoqerise per 6 

muajt e fundit. 

Ishte : 

 

g.Operatori ekonomik te kete te punesuar nje ekspert zjarrefikes te shoqeruar me : kontrate 

noteriale pune, certifikaten e zjarrfiksi, libreze pune, cv, te jete ne listepagesa per periudhen 12 

muajt e fundit, gjithashtu operatori ekonomik ose eksperti zjarrefikes te jete te i pajisur me Kodi 

1.2.A leshuar nga QKL. 

i. Inxhinier – Auditues energjie 1 person (i pajisur me “Certifikate per auditimin e 

energjise) 

Per inxhinierin e eficenses se energjise duhet te kete keto dokumenta provues:  

-Kontrata noteriale e punes (e vlefshme per te pakten periudhen e parashikuar te ndertimit), 

-Te kete diplome universitare profili inxhinier Ndertimi. 

-Certifikata (Dip) per eficensen e energjise te jete ne listepagesen 12 muajt e fundit. 

 

i. Operatori duhet te kete te pakten: 

 

-10 (dhjete) Punonjes  Specialist te Certifikuar dhe trajnuar  per Punimet ne lartesi.D.P.I. Renia 

nga lartesite, punime ne fasade, etj sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Për miratimin e 

rregullores “Për sigurinë në kantier” e dhenë nga një organizate certifikimi e akredituar shqiptar 

ose e huaj.  Te jene me kontrate noteriale pune individuale dhe te figurojne  ne Listepagesat per 

te pakten  12 muajt e fundit. 

 

 

Behet: 

g.Operatori ekonomik te kete te punesuar nje ekspert zjarrefikes te shoqeruar me : kontrate 

noteriale pune, certifikaten e zjarrfiksi, libreze pune, cv, te jete ne listepagesa per periudhen 

6muajt e fundit, gjithashtu operatori ekonomik ose eksperti zjarrefikes te jete te i pajisur me 

Kodi 1.2.A leshuar nga QKL. 

i. Inxhinier – Auditues energjie 1 person (i pajisur me “Certifikate per auditimin e 

energjise) 

Per inxhinierin e eficenses se energjise duhet te kete keto dokumenta provues:  

-Kontrata noteriale e punes (e vlefshme per te pakten periudhen e parashikuar te ndertimit), 

-Te kete diplome universitare profili inxhinier Ndertimi. 

-Certifikata (Dip) per eficensen e energjise te jete ne listepagesen 6 muajt e fundit. 

 

i. Operatori duhet te kete te pakten: 

 



-10 (dhjete) Punonjes  Specialist te Certifikuar dhe trajnuar  per Punimet ne lartesi.D.P.I. Renia 

nga lartesite, punime ne fasade, etj sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Për miratimin e 

rregullores “Për sigurinë në kantier” e dhenë nga një organizate certifikimi e akredituar shqiptar 

ose e huaj.  Te jene me kontrate noteriale pune individuale dhe te figurojne  ne Listepagesat per 

te pakten  6 muajt e fundit. 

 

 

Ishte: 

 

2.3 Per kapacitetin teknik:   

2.3.1Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën: 

a) Punë të ngjashme e realizuar ne  një kontrate te vetme  ne nje vlere jo me e vogel se  

50 % e fondit limit, te  realizuar gjatë tri viteve të fundit ku zerat e punimeve 

respektive plotesojne kriteret minimale te preventivit te objektit ne prokurim. 

Ose 

a) punë të ngjashmederi ne nje kufi kuvleramonetaretotale e 

kontratavetepunëvetëkryerae 

marrësëbashkugjatëtrevitevetëfunditështënënjëvlerësadyfishie vleres se fondit limit 

dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit,ku zerat e punimeve respektive 

ploteojne kriteret minimale te preventivit te objektit ne prokurim. 

 

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme. 

 

2.3.1/aPër kontrata të realizuara me autoritete publike, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Formularin e vleresimit; 

2. Kontratën/Kontratat; 

3. Situacionin përfundimtar;  

4. Aktin e kolaudimit; 

5. Çertifikaten/certifikatat e marrjes ne dorezim; 

6. Faturat tatimore; 

 

2.3.1/bPër kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Kontrate; 

2. Lejen e ndertimit 

3. Situacionin përfundimtar;  

4. Aktkolaudim i objekti; 

5. Çertifikaten e marrjes ne dorezim te objektit; 

6. Fatura tatimore per cdo situacion punimesh. 

 

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. 

Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e 

pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e 

bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

 



 

 

 

Behet: 

 

2.3 Per kapacitetin teknik:   

2.3.1Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën: 

b) Punë të ngjashme e realizuar ne  një kontrate te vetme  ne nje vlere jo me e vogel se  

50 % e fondit limit, te  realizuar gjatë tri viteve të fundit. 

Ose 

c) punë të ngjashmederi ne nje kufi kuvleramonetaretotale e 

kontratavetepunëvetëkryerae marrësëbashkugjatëtrevitevetëfundit te kete 

njëvlerësadyfishie vleres se fondit limit . 

 

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme. 

 

2.3.1/aPër kontrata të realizuara me autoritete publike, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Formularin e vleresimit; 

2. Kontratën/Kontratat; 

3. Situacionin përfundimtar;  

4. Aktin e kolaudimit; 

5. Çertifikaten/certifikatat e marrjes ne dorezim; 

6. Faturat tatimore; 

 

2.3.1/bPër kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Kontrate; 

2. Situacionin përfundimtar;  

3. Aktkolaudim i objekti; 

4. Çertifikaten e marrjes ne dorezim te objektit; 

5. Fatura tatimore per cdo situacion punimesh. 

 

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. 

Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e 

pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e 

bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

 

 

Ishte: 

 

 

1. Disponimi i mjeteve te meposhtme:   

Kamion vetëshkarkues, kapacitet mbajtes 10 - 12 ton copë 3 Ne pronesi ose me qera 

Kamion vetëshkarkues, kapacitet mbajtes mbi 20 ton copë 2  Ne pronesi ose me qera 

Kamioncine  vetëshkarkues, kapacitet mbajtes 3-5 copë 4 Ne pronesi ose me qera 



 

Mjete mbrojtese   

Kokore                                          250  Cope Ne pronesi ose me qera 

ton 

Kamioncine  vetëshkarkues, kapacitet mbajtes 1.5-2 

ton 

copë 3 Ne pronesi ose me qera 

Eskavator me goma (me targa) copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Greider (me targa ) copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Autobitumatrice copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Rrul copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Nivelues betoni (helikopter) copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Minieskavator copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Kamion me vinc kapacitet mbajtes 6.5 - 8.5 ton copë 3 Ne pronesi ose me qera 

Autovinc me krah horizontal mbi 40 ml me skede 

teknike 

copë 1  Ne pronesi ose me qera 

Fadrom ( kove para dhe krahe mbrapa) copë 2  Ne pronesi ose me qera 

Kantier ndertimi (zyre) copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Autobot uji copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Autobetoniere cope 3 Ne pronesi ose me qera 

Autopompe betoni cope 1 Ne pronesi ose me qera 

Fabrik prodhim Inertesh copë 1  Pronesi,Kontrate Qeraje, 

Kontrate Furnizimi 

Fabrik Prodhimi Betoni copë 1  Pronesi, Kontrate Qeraje, 

Kontrate Furnizimi 

Fabrik Prodhimi Asfalti  copë 1  Pronesi, Kontrate Qeraje, 

Kontrate Furnizimi 

Fabrik Prodhimi Fino  copë 1 (nje) Pronesi, Kontrate Qeraje, 

Kontrate Furnizimi 

Fabrik Prodhimi Koll  copë 1 (nje) Pronesi, Kontrate Qeraje, 

Kontrate Furnizimi 

Betoniere kantier  copë 2  Ne pronesi ose me qera 

GPS copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Vinç karrel copë 2  Ne pronesi ose me qera 

Rimorkiator  per levizjen e mjeteve copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Asfalto Shtruese copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Sistem Well Point copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Prerese pllakash Cope 4 Ne pronësi ose me qira 

Trapan Cope 2 Ne pronësi ose me qira 

Vibrator betoni Cope 2 Ne pronësi ose me qira 

Makineri vijezimi Cope 1 Ne pronësi ose me qira 

Matrapik Cope 2 Ne pronësi ose me qira 

Skeleri 2000 m2 Ne pronësi ose me qira 

Rrjete mbrojtese 2000 m2 Ne pronësi ose me qira 

Betonforma 1000 m2 Ne pronësi ose me qira 

Pompe suvatimi Cope 3 Ne pronësi ose me qira 



Fikse Zjarri                                    10 Cope Ne pronesi ose me qera 

Tabela Sigurimi Teknik                20 Cope Ne pronesi ose me qera 

Jelek 250 Cope Ne pronesi ose me qera 

Kuti Ndihme e shpejt                      10  Cope Ne pronesi ose me qera 

Elemet sinjalistike 10 Cope Ne pronesi ose me qera 

Prozhektor per ndricim 2 Cope Ne pronesi ose me qera 

 

Per te deshmuar kete, Formulari i shtojces 9 te DSTduhet te shoqerohet me dokumentat e 

meposhtme: 

 Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet 

dokumentacioni që vertetojne pronesine e mjetit: 

- çertifikaten e pronesise;  

-leja e qarkullimit;  

-çertifikaten e kontrollit teknik;  

- siguracionin;  

- taksat vjetore 

- leja e transportit dhe fotot perkatese;  

ndersa per mjete te marra me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet 

edhe kontrata e qerase e cila duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te 

punimeve deri ne perfundimin e plote te punimeve. 

 

 Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet 

kontrata e blerjes apo çdoganimit, fotot dhe fatura tatimore perkatese, ndersa per mjete te 

marra me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qerase 

e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen 

e realizimit te punimeve deri ne perfundimin e plote te punimeve. 

Per mjetet dhe paisjet e tjera qe nuk pajisen me leje qarkullimi, ofertuesi duhet te paraqese 

kontrate  noteriale  te blerjes ose fatura tatimore te blerjes ose dokument zhdoganimi te mjetit ose 

kontrate qeraje. 

Deklaratë me shkrim nga administratori i shoqërisë mbi vendodhjen e mjeteve. 

 

Fabrika prodhimi i inertevePronesi, KontrateQeraje, KontrateFurnizimi te jene te pajisura me 

(Leje shfrytezimi, plane vendosje, leje mjedisore, QKL Kodi III.1.B) Furnizusi te kete status 

aktiv ne QKB.  

 

Fabrika prodhimi i betoniPronesi, KontrateQeraje, KontrateFurnizimi te jene te pajisura me (Leje 

shfrytezimi, plane vendosje, leje mjedisore, QKL Kodi III.1.B) Furnizusi te kete status aktiv ne 

QKB. 

Fabrika prodhimi i AsfaltitPronesi, KontrateQeraje, KontrateFurnizimi te jene te pajisura me 

(Leje shfrytezimi, plane vendosje, leje mjedisore, QKL Kodi III.1.B) Furnizusi te kete status 

aktiv ne QKB. 

 



FabrikaprodhimiiFino, Koll,  nePronesi, KontrateQeraje, KontrateFurnizimitejenetepajisura me 

(Lejeshfrytezimi, plane vendosje, lejemjedisore, QKL Kodi III.1.B dheISO 9001- 2015 (Sistemi i 

Menaxhimit te Cilesise)Furnizusitekete status aktiv ne QKB. 

 

Behet: 

 

 

2. Disponimi i mjeteve te meposhtme:   

Kamion vetëshkarkues, kapacitet mbajtes 10 - 12 ton copë 3 Ne pronesi ose me qera 

Kamion vetëshkarkues, kapacitet mbajtes mbi 20 ton copë 2  Ne pronesi ose me qera 

Kamioncine  vetëshkarkues, kapacitet mbajtes 3-5 

ton 
copë 3 Ne pronesi ose me qera 

Kamioncine  vetëshkarkues, kapacitet mbajtes 1.5-2 

ton 

copë 3 Ne pronesi ose me qera 

Eskavator me goma (me targa) copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Greider (me targa ) copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Autobitumatrice copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Rrul copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Nivelues betoni (helikopter) copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Minieskavator copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Kamion me vinc kapacitet mbajtes 6.5 - 8.5 ton copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Autovinc me krah horizontal mbi 40 ml me skede 

teknike 

copë 1  Ne pronesi ose me qera 

Fadrom ( kove para dhe krahe mbrapa) copë 2  Ne pronesi ose me qera 

Kantier ndertimi (zyre) copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Autobot uji copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Autobetoniere cope 3 Ne pronesi ose me qera 

Autopompe betoni cope 1 Ne pronesi ose me qera 

Fabrik prodhim Inertesh copë 1  Pronesi,Kontrate Qeraje, 

Kontrate Furnizimi 

Fabrik Prodhimi Betoni copë 1  Pronesi, Kontrate Qeraje, 

Kontrate Furnizimi 

Fabrik Prodhimi Asfalti  copë 1  Pronesi, Kontrate Qeraje, 

Kontrate Furnizimi 

Fabrik Prodhimi Fino  copë 1 (nje) Pronesi, Kontrate Qeraje, 

Kontrate Furnizimi 

Fabrik Prodhimi Koll  copë 1 (nje) Pronesi, Kontrate Qeraje, 

Kontrate Furnizimi 

Betoniere kantier  copë 2  Ne pronesi ose me qera 

GPS copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Vinç karrel copë 2  Ne pronesi ose me qera 

Rimorkiator  per levizjen e mjeteve copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Asfalto Shtruese copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Sistem Well Point copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Prerese pllakash Cope 4 Ne pronësi ose me qira 



 

Mjete mbrojtese   

Kokore                                          238 Cope Ne pronesi ose me qera 

Fikse Zjarri                                    10 Cope Ne pronesi ose me qera 

Tabela Sigurimi Teknik                20 Cope Ne pronesi ose me qera 

Jelek 238 Cope Ne pronesi ose me qera 

Kuti Ndihme e shpejt                      10  Cope Ne pronesi ose me qera 

Elemet sinjalistike 10 Cope Ne pronesi ose me qera 

Prozhektor per ndricim 2 Cope Ne pronesi ose me qera 

 

Per te deshmuar kete, Formulari i shtojces 9 te DSTduhet te shoqerohet me dokumentat e 

meposhtme: 

 Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet 

dokumentacioni që vertetojne pronesine e mjetit: 

- çertifikaten e pronesise;  

-leja e qarkullimit;  

-çertifikaten e kontrollit teknik;  

- siguracionin;  

- leja e transportit dhe fotot perkatese;  

ndersa per mjete te marra me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet 

edhe kontrata e qerase e cila duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te 

punimeve deri ne perfundimin e plote te punimeve. 

 

 Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet 

kontrata e blerjes apo çdoganimit, fotot dhe fatura tatimore perkatese, ndersa per mjete te 

marra me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qerase 

e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen 

e realizimit te punimeve deri ne perfundimin e plote te punimeve. 

Per mjetet dhe paisjet e tjera qe nuk pajisen me leje qarkullimi, ofertuesi duhet te paraqese 

kontrate  noteriale  te blerjes ose fatura tatimore te blerjes ose dokument zhdoganimi te mjetit ose 

kontrate qeraje. 

Deklaratë me shkrim nga administratori i shoqërisë mbi vendodhjen e mjeteve. 

 

Trapan Cope 2 Ne pronësi ose me qira 

Vibrator betoni Cope 2 Ne pronësi ose me qira 

Makineri vijezimi Cope 1 Ne pronësi ose me qira 

Matrapik Cope 2 Ne pronësi ose me qira 

Skeleri 2000 m2 Ne pronësi ose me qira 

Rrjete mbrojtese 2000 m2 Ne pronësi ose me qira 

Betonforma 1000 m2 Ne pronësi ose me qira 

Pompe suvatimi Cope 3 Ne pronësi ose me qira 



Fabrika prodhimi i inertevePronesi, KontrateQeraje, KontrateFurnizimi te jene te pajisura me 

(Leje shfrytezimi, plane vendosje, leje mjedisore, QKL Kodi III.1.B) Furnizusi te kete status 

aktiv ne QKB.  

 

Fabrika prodhimi i betoniPronesi, KontrateQeraje, KontrateFurnizimi te jene te pajisura me (Leje 

shfrytezimi, plane vendosje, leje mjedisore, QKL Kodi III.1.B) Furnizusi te kete status aktiv ne 

QKB. 

Fabrika prodhimi i AsfaltitPronesi, KontrateQeraje, KontrateFurnizimi te jene te pajisura me 

(Leje shfrytezimi, plane vendosje, leje mjedisore, QKL Kodi III.1.B) Furnizusi te kete status 

aktiv ne QKB. 

 

FabrikaprodhimiiFino, Koll,  nePronesi, KontrateQeraje, KontrateFurnizimitejenetepajisura me 

(Lejeshfrytezimi, plane vendosje, lejemjedisore, QKL Kodi III.1.B dheISO 9001- 2015 (Sistemi i 

Menaxhimit te Cilesise)Furnizusitekete status aktiv ne QKB. 

 

Ishte:  

Operatori ekonomik duhet te kete licence lidhur me ndikimin ne mjedis te leshuar nga QKL. 

Kodi III.2.A(1+2) ne mbeshtje te vendimit te Keshillit te  Ministrave Ligj Nr. 10431, Date 

9/6/2011, VKM Nr. 538, Date 26/5/2009, VKM Nr. 1124, Date 30/7/2008. 

 

Behet: 

Ky Kriter Hiqet 

 

 

Referuar nenit 42 te Ligjit Nr.9643, date 20.11.2006, “Per prokurimin Publik” i ndryshuar, 

dhe nenit 62 te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr.914, date 29.12.2014, “Per miratimin 

e rregullave te prokurimit publik, I ndryshuar, afatet për dorëzimin e ofertave ose 

kërkesave për pjesëmarrje dhe për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje, 

ndryshojne si me poshte: 

 

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 28.12.2020, ora 10;00, 

vendi www.app.gov.al. 

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 05.01.2021, ora 10;00, 

vendi www.app.gov.al. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 
Njesia e prokurimit 

Ina Sinco 

D.Korumi 

A.Kuqi                                                               D R E J T O R E  

                                                       Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ 
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