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SHOQERIA UJESJELLES KANALIZIME SH.A 

 

Nr. _______ Prot.                                                                                                Data: 27/07/2020 

 

SHTOJCE 

 

Mbi nje ndryshim ne dokumentat standarte te tenderit 

 

            Autoriteti Kontraktor, Shoqëria Ujësjellës Kanalizime sh.a., bazuar ne vendimin e Komisionit te 

Shqyrtimit te Ankeses vendosi që të bëjë disa ndryshime në dokumentat standarte të tenderit me objekt 

“Rikonstruksion rrjeti kryesor dhe shperndares Rr. Kongresi i Permetit, (NSHU), L. Dyli Haxhire, 

Elbasan, Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te pallateve me kollone te brendshme qyteti Elbasan, 

Rikonstruksion linja kryesore STP Byshek – Depo Mlize, Shushice, Rikonstruksion linja kryesore 

STP Bujqes – Depo Mjekes dhe ndertim pjesor rrjeti shperndares Lagja Kotorr, Fshati Bujqes”, me 

fond limit 127.360.321 (njeqind e njezet e shtatemilion e treqind e gjashtedhjetemije e treqind e njezet e 

nje) leke (pa tvsh), nr REF-65714-07-16-2020, i publikuar më datë 17.07.2020  në faqen e internetit të 

APP-se.  

Sa më siper, bazuar në nenin 42 te ligjit Nr.9643, date 20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, te 

ndryshuar, Autoriteti Kontraktor, Ujesjelles Kanalizime Elbasan sh.a, njofton se do të bëhet një 

ndryshim në dokumentat standarte të tenderit, si më poshtë: 

 

1-Pika 2.3.6 e kapacitetit teknik ishte:  

 

2.3.6 ”Shoqeria duhet te kete ne stafin e saj jo me pak se 4 teknik ndertimi, 1 punonjes elektricist, 12 

punonjes hidraulik,1 saldatator, 2 karpentier, 3 hekurkthyes, 2 punonjes mekanik te pajisur me diplome 

profesionale dhe me kartela personale te sigurimit teknik, te leshuara nga organe kompetente te 

akredituara ne baze te ligjit nr.8734 date 01.02.2001 dhe ligjit Nr 13/2013.” 

 

Bëhet 

 

2.3.6 ”Shoqeria duhet te kete ne stafin e saj jo me pak se 4 teknik ndertimi, 1 punonjes elektricist, 8 

punonjes hidraulik, 1 saldatator, 2 karpentier, 3 hekurkthyes, 2 punonjes mekanik te pajisur me 

diplome profesionale dhe me kartela personale te sigurimit teknik, te leshuara nga organe kompetente te 

akredituara ne baze te ligjit nr.8734 date 01.02.2001 dhe ligjit Nr 13/2013.” 

 

2- Pika 2.3.10 e kapacitetit teknik ishte: 

2.3.10 Deshmi te aftesise profesionale (DAP)  per  punonjesit qe do te perdorin makinerite e renda sipas 

mjeteve te kerkuara mesiper qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates, leshuar nga Drejtoria e 

Pergjithshme  e Sherbimit te Transportit Rrugor si me poshte: 



 2 

6 punonjes me DAP Automakiniste nga te cilet 5 prej tyre duhet jene te pajisur edhe me leje 

drejtimi te kategorise C si dhe certifikaten e aftesimit profesional (CAP) duke qene se drejtojne 

mjete me goma (te vlefshme). 

5 punonjes me DAP ESKAVATORISTE nga te cilet 1 prej tyre mjafton te kete vetem DAP, 2 

prej tyre duhen te jene te pajisur edhe me leje drejtimi te kategorise C si dhe certifikaten e 

aftesimit profesional (CAP) duke qene se drejtojne mjete me goma, ndersa 2 te tjeret duhet te 

jene pajisur me DAP dhe Leje Drejtimi Kategoria C, (te vlefshme). 

3 punonjes me DAP BULDOZERISTE nga te cilet  1 prej tyre duhet te jete i pajisur edhe me 

leje drejtimi te kategorise C duke qene se drejton mjet me goma (te vlefshme). 

Stafi teknik sa mesiper duhet te figurojne ne list pagesa te pakten per 6 muajt e fundit.Ne rast se 

makinerite jane marre me qera nga OE, OE-ja per punonjesit e mesiperm qe nuk jane pjese e stafit te 

kompanise, duhet te paraqese kontratat e punes te noterizuara me punonjesit e jashtem ku duhet te jene 

te perfshijne te gjithe afatin kohor te zbatimit te projektit .” 

 

Do te behet 

 

2.3.10. Deshmi te aftesise profesionale (DAP)  per  punonjesit qe do te perdorin makinerite e renda 

sipas mjeteve te kerkuara mesiper qe nevojiten per ekzekutimin e kontrates, leshuar nga Drejtoria e 

Pergjithshme  e Sherbimit te Transportit Rrugor si me poshte: 

 4 punonjes me DAP Automakiniste nga te cilet 3 prej tyre duhe te jene te pajisur dhe me leje 

drejtimi te kategorise C si dhe certifikaten e aftesimin profesional (CAP) duke qene se drejtojne 

mjete te goma (te vlefshme). 

 3 punonjes me DAP ESKAVATORISTE ng ate cilet  1prej tyre mjafton te kete vetem DAP, 2 

prej tyre duhet te jene te pajisur me DAP dhe Leje Drejtimi Kategoria C, (te vlefshme). 

 

Stafi teknik sa mesiper duhet te figurojne ne list pagesa te pakten per 6 muajt e fundit. Ne rast se 

makinerite jane marre me qera nga OE, OE per punonjesit e mesiperm qe nuk jane pjese e stafit te 

kompanise, duhet te paraqese kontratat e punes te noterizuara me punonjesit e jashtem ku duhet te jene 

te perfshijne te gjithe afatin kohor te zbatimit te projektit .” 

 

Ky ndryshim do të jetë i detyrueshëm për të gjithe operatorët ekonomike që do të paraqesin ofertë.  

                                                                    
                                                              TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 
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