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SHTOJCE NR.2

PER MODIFIKIMIN E DOKUMENTAVE TE TENDERIT

Sqarim: Njesia e Prokurimit duke marre shkak nga Koordinimi i Agjensise te Prokurimit Publik

me rekomandimet e bera sipas e-mailit dt. 10.02.2020 vendosi te beje modifikimet perkatese ne

dokumenta tenderi.

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri OSHEE sh.a

Adresa Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H.1, Njësia Administrative

Nr.7, 1023, Tiranë.

Tel/Fax 042274185

E-mail prokurime@oshee.al (person pergjegjes:Elis Bushati elis.bushati@oshee.al)

Faqja në Internet www.oshee.al

2. Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur mallra mbi kufirin e larte monetar, me mjete
elektronike.

3.Numri i referencës së procedurës: REF-47305-01-10-2020

4. Objekti i kontratës: “Marrjen me qira operacionale te automjeteve per nevojat e OSHEE

Group sh.a”.

5. Fondi limit: 479,373,200 (Katerqind e shtatedhjete e nente milion e treqind e shtatedhjete e

tre mijë e dyqind) lekë Pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: levrimi do te jete brenda 90

diteve nga nenshkrimi i kontrates, qeraja 36 (Tridhjete e gjashte) muaj nga levrimi i mallit.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: ishte data

13/03/2020 ora 10:00 dhe behet date 18/03/2019 ora 10:00 ne www.app.gov.al.

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje : ishte data 13/03/2020

ora 10 :00 dhe behet date 18/03/2020 ora 10 :00 ne www.app.gov.al.

Njesia e Prokurimit ne zbatim te rekomandimeve te APP-se, si dhe mbeshtetur ne nenin 42 te

ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 për “Prokurimin publik” te ndryshuar, vendosi te beje

modifikimin si me poshte vijon:

1. Autoriteti Kontraktor ne shtojcen nr. 9, ka kerkuar qe me levrimin e mallit, referuar nenit
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62, “Detyrimet gjatë zbatimit të kontratës të LPP, nenit 77 te VKM 914, për t’u siguruar

që cilësia e mallrave është e njëjtë me cilësinë për të cilën është shpallur fitues kontraktori,

furnizuesi i mundshem per mallrat sipas Autorizimit et Prodhuesit duhet te paraqese

dokumentacionin sa me poshte:

1.1 Shlyerjen e te gjitha detyrimet ne lidhje me institucionet perkatese (dhe ato shtesë): Taksa e

posedimit, taksa rrugore / qarkullimi te vitit perkates. Per kete duhet te paraqese origjinale/ kopje

te ketyre dokumentave te noterizuara.

1.2 Te kete te pajisura te gjitha mjetet me Siguracion te detyrueshëm TPL si edhe Siguracion i Plotë

KASKO (mbulim për vjedhje/zjarr/dëme) për gjithë periudhen e Qirasë së Plotë Operacionale.

Per kete duhet te paraqese origjinale/kopje te noterizuara te siguracioneve.

1.3 Certifikatat e origjines te mjeteve.

Kjo pike modifikohet si me poshte vijon:

1. Levrimi i mallit, referuar nenit 62, “Detyrimet gjatë zbatimit të kontratës të LPP, nenit 77

te VKM 914, për t’u siguruar që cilësia e mallrave është e njëjtë me cilësinë për të cilën

është shpallur fitues kontraktori, furnizuesi i mundshem per mallrat sipas Autorizimit te

Prodhuesit ose te distributorit te autorizuar nga prodhuesi duhet te paraqese

dokumentacionin sa me poshte:

1.1 Shlyerjen e te gjitha detyrimet ne lidhje me institucionet perkatese (dhe ato shtesë): Taksa e

posedimit, taksa rrugore / qarkullimi te vitit perkates. Per kete duhet te paraqese origjinale/ kopje

te ketyre dokumentave te noterizuara.

1.2 Te kete te pajisura te gjitha mjetet me Siguracion te detyrueshëm TPL si edhe Siguracion i Plotë

KASKO (mbulim për vjedhje/zjarr/dëme) për gjithë periudhen e Qirasë së Plotë Operacionale.

Per kete duhet te paraqese origjinale/kopje te noterizuara te siguracioneve.

1.3 Certifikatat e origjines te mjeteve.

2. Autoriteti Kontraktor ne specifikimet teknike per Motorin Elektrike te SUV Plug-In ka

kerkuar qe konsumi te jete 15 KWh / 100 Km, modifikohet si me poshte vijon:

Konsumi i Motorit elektrik te SUV Plug-In do te jete Max 15 KWh / 100 Km.

Ne respektim te nenit 42 te ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 për “Prokurimin publik”te ndryshuar,

Autoriteti Kontraktor ka vendosur te zgjase afatin kohor per dorezimin e ofertave, per daten

18/03/2020 ora 10:00.


