
Tiranë, më 05.12.2019

Lënda: Shtojcë për modifikim në dokumentat e tenderit

Objekti i Prokurimit: “Blerje e nje Autotransformatori te ri 300 MVA, 400/230 kV per N/ST

Tirana 2”

Mbështetur në Nenin 42, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i
ndryshuar) dhe në Nenin 62, të VKM-së Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” (i ndryshuar), Njësia e Prokurimit, bën ndryshimin e dokumenteve
standarde të tenderit, për procedurën “E hapur mbi kufirin e larte monetar” - me mjete
elektronike - Mallra, me objekt “Blerje e nje Autotransformatori te ri 300 MVA, 400/230 kV
per N/ST Tirana 2”, me fond limit 293,279,980 (dyqind e nentedhjete tre milion e dyqind e
shtatedhjete e nente mije e nenteqind e tetedhjete) Lekë pa TVSH, si me poshte:

I- Tek DST (versioni Shqip & Anglish) tek specifikimet teknike (Shtojca 10) pika 2.1.2,
paragrafi I

ISHTE

Bërthama magnetike do të bëhet nga laminate kundër-plakjes, mbështjellës-nga ftohti, kokërr-
orientuar, çeliku silikon e pėrshkueshmėrisė së lartë (tipit Hi-B; W17 / 50: max 1.05 W / kg.),
pa burrs. Densiteti maksimal i fluksit magnetik në këmbët dhe zgjedha e bërthamës nuk duhet
të kalojë 1.6 Tesla në tension dhe frekuencë të matur. Vlerat e veçanta për dendësi maksimale
të fluksit magnetik do të jenë si në FDT e këtij Specifikimi.

BEHET

Bërthama magnetike do të bëhet nga laminate kundër-plakjes, mbështjellës-nga ftohti, kokërr-

orientuar, çeliku silikon e pėrshkueshmėrisė së lartë (tipit Hi-B ose M5; W17 / 50: max 1.05 W

/ kg.), pa burrs. Densiteti maksimal i fluksit magnetik në këmbët dhe zgjedha e bërthamës nuk

duhet të kalojë 1.6 Tesla në tension dhe frekuencë të matur. Vlerat e veçanta për dendësi

maksimale të fluksit magnetik do të jenë si në FDT e këtij Specifikimi.

II- Tek DST (versioni Shqip & Anglish) tek specifikimet teknike (Shtojca 10) tabela e te
dhenave teknike, pika 48.

ISHTE



48 Ndërtimi i bërthamës:

 këmbëza me shirita/të përkul./të
zhveshur

 Fasheta me shirita/të përkulur/të
zhveshur

 material me shirita/të përkulur
 numri i këmbëzave
 tipi i bërthamës së çelikut
 humb. specifike të bërthamës së

çelikut 1.7 T

W/kg

Këmbë të
përkul.
Fasheta me
bulona
3
M5
≤1.24

BEHET

48 Ndërtimi i bërthamës:

 këmbëza me shirita/të përkul./të
zhveshur

 Fasheta me shirita/të përkulur/të
zhveshur

 material me shirita/të përkulur
 numri i këmbëzave
 tipi i bërthamës së çelikut
 humb. specifike të bërthamës së

çelikut 1.7 T

W/kg

Këmbë të
përkul.
Fasheta me
bulona
3
M5 ose Hi-B
≤1.24

III- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje shtyhet nga data

09.12.2019, ora 10:00 në datë 16.12.2019, ora 10:00..

Njesia e Prokurimit


