
 

 

 
A:  Bulevardi “Gjergj Fishta”,Ndërtesa Nr. 88, H.1,  Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tirana, AlbaniaNIPT: K72410014H  

                                                              

 

 

 

SHTOJCE NR.1  

PER MODIFIKIMIN E DOKUMENTAVE TE TENDERIT     

 

Sqarim: Njesia e Prokurimit duke marre shkak nga Koordinimi i APP sipas e-mailit dt. 29.05.2020 

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 / 0694146337 

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- sherbime) Marreveshje Kuader me nje operatore 

ekonomik. 

 

3.Numri i referencës së procedurës: REF-58545-05-19-2020 

 

4. Objekti  i kontratës: “Sherbimi i riparimit te transformatoreve te fuqise TM/TU me fuqi deri ne 

1.8 MVA”. 

5. Fondi limit: 200,000,000 (dyqind milion) Lekë pa TVSH. 

Shumatorja e Çmimit total te zerave per njesi eshte 15,243,420 (pesembedhjete milion e dyqind e 

dyzet e tre mije e katerqind e njezet) lekë pa tvsh 

 

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga nenshkrimi i kontrates.  

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: ishte data 12.06.2020 

ora 12:00 dhe behet date 18/06/2020 ora 12:00  ne www.app.gov.al. 

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje : ishte data 12/06/2020 ora 

12:00 dhe behet date 18/06/2020 ora 12:00  ne www.app.gov.al. 

mailto:prokurime@oshee.al
http://www.oshee.al/


 

 

 
A:  Bulevardi “Gjergj Fishta”,Ndërtesa Nr. 88, H.1,  Njësia Administrative Nr. 7, 1023, Tirana, AlbaniaNIPT: K72410014H  

                                                              

 

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. Ne dokumentat standarte te tenderit, ne piken 3.3.3 te kapaciteteve teknike, nga Autoriteti 

Kontraktor eshte kerkuar qe: 
 

Operatori ekonomik duhet te paraqese certifikatat vijuese: 

 

Certifikate ISO 9001:2015 per menaxhimin e cilesise. 

Certificate ISO 14001:2015 per menaxhim mjedisi. 

Certificate ISO 45001:2018 per sistemin e menaxhimit e sigurise dhe shendetit ne pune.  

 

Ne rast bashkimi operatoresh ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paraqese certifikatat ne 

raport me sherbimin qe merr persiper. 

 

Kjo pike modifikohet dhe behet si meposhte: 

Operatori ekonomik duhet te paraqese certifikatat vijuese: 

 

Certifikate ISO 9001:2015 per menaxhimin e cilesise. 

Certificate ISO 14001:2015 per menaxhim mjedisi. 

Certificate ISO 45001:2018 per sistemin e menaxhimit e sigurise dhe shendetit ne pune.  

Ne rast bashkimi operatoresh ekonomik, cdo anetar i grupit duhet te paraqese certifikatat ne 

raport me sherbimin qe merr persiper. 

“certifikatat të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar 

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

Republika e Shqipërisë” 

 

2. Ne shtojcen “specifikime teknike” te transformatoreve te tensionit eshte kerkuar qe, vaji duhet te 

jete NynasNytro 3000X( Lyra X) ne perputhje me standartin IEC 296:  

 

Kjo pike modifikohet dhe behet si meposhte: 

Vaji izolues duhet te jete NynasNytro 3000X ( Lyra X) “ose ekuivalent” ne perputhje me standartin IEC 

296. 
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3. Ne shtojcen “specifikime teknike”, pika 2. Kerkesa te detyrueshme eshte kerkuar qe ofertuesi te 

siguroje dokumentat e meposhtme si pjese integrale e ofertes:  

 

• Certifikatat e fabrikes ISO 9001 ose ISO 9002  

  

Kjo pike modifikohet dhe behet si meposhte: 

 

Operatori ekonomik duhet te paraqese Certifikate ISO 9001:2015 per menaxhimin e cilesise. 

 

“certifikatat të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar 

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

Republika e Shqipërisë” 

 

 

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 

18/06/2020 ora 12:00. 

 

 

 


