
Shtojcë

Datë 08/11/2018

NDRYSHIME NË DOKUMENTAT STANDARTE PËR PROKURIMIN ME OBJEKT :

“Ndërtim i puseve dublikantë”

Seksionet 2.14 dhe 2.14.1 të DST – ve plotësohen si më poshtë vijon:

2.14 Do të pranohen variantet:  

Po  Jo X

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:  

Po  Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: ____

Autoriteti kontraktor do t’i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po  Jo 

Shenime te tjera

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ndryshime në shtojcën 11 ”Deklarate mbi kontratat e lidhura dhe/ose ne proces”

Ishte:

Shtojca 11

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik)



DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA APO NË PROCES

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në
datë _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt
___________________me fond limit __________.

Unë i nënshkruari __________________me cilesinë ___________të operatorit ekonomik
___________________ deklaroj se:

Operatori ekonomik_____________________ nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të
njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim/investime, sipas një kontrate apo
kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur, sipas LPP-së, i cili në çastin e hapjes së ofertave
nuk i ka përfunduar punimet fizike, në masën 70 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

Operatori ekonomik_____________________ që brenda së njëjtës periudhë nuk është 
kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë,
jo më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale,
të lëshuar nga autoriteti kompetent.

Data e dorëzimit të deklaratës _____________

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shënim: Në rastin e bashkimit të operatorëve, secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të
plotësojë këtë deklaratë.

Behet:

Shtojca 11

(Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik)

DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES1



Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në
datë _______________ nga Autoriteti Kontraktor ___________ me objekt
___________________me fond limit __________.

Unë i nënshkruari __________________me cilësinë ___________të operatorit ekonomik
___________________ deklaroj se kam në proçes dhe/ose jam shpallur fitues për kontratat e
mëposhtme:

Nr. Autoriteti kontraktor Objekti i procedurës se
prokurimi/kontratës

Vlera e shpallur
fituese

Data e dorëzimit të deklaratës _____________

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shënim: Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej anëtarëve të
bashkimit duhet të plotësojë këtë deklaratë.

Ndryshime në shtojcën 12 ”Kriteret e vecanta të kualifikimit”, 2.2 ”Per Kapaciteti

ekonomik dhe financiar” pika 2:

Ishte: mesatareëëëëe50ëë.



Behet: mesatareëëëëe50ëë. Ky kriter te vertetohet me bilancet e tre viteve te fundit.

Ndryshime në shtojcën 12 ”Kriteret e vecanta të kualifikimit” 2.3. ”Kapaciteti teknik”

pika 1:

Ishte: Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të ketë kryer a)
punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50% e vlerës së përllogaritur
të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së
bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që
prokurohet.

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

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e
dokumentat e mëposhtme:

Si dëshmi për punë të ngjashme kërkohet: kontratën/kontratat me Autoritetet Kontraktore publike
apo private të shoqëruara me formular vlerësimi sipas shtojcës 8 të DST.

Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh duhet te paraqitet si vijon:

o Kontrata e Bashkim Operatoresh deklaruar ne fazen e tenderimit

o Prokura e posacme e Bashkim Operatoresh deklaruar ne faze tenderimi

Ne rast se kontrata e paraqitur eshte realizuar si Nenkontraktor duhet te paraqitet si vijon :

o Kontrata baze ndermjet kontraktorit dhe autoritetit kontraktor

o Miratimi zyrtar si nenkontraktor zyrtar nga ana e autoritetit kontraktor

Nuk do të merret parasysh asnjë punim i pavërtetuar.

Për kontratat e realizuara me subjekte private, përveç dokumentave të kërkuara më lart
operatori ekonomik duhet të paraqesë faturat tatimore të shitjes ( ku shprehen qartë data,
shumat, sasitë, emërtimet dhe vlerat)

Nëse objekti i ngjashëm i paraqitur është ndërtuar me financim të vetë ofertuesit, ai duhet të
paraqesë lejen e ndërtimit, situacioni përfundimtar, lejen e shfrytëzimit dhe faturat tatimore
përkatëse.

Kontrata te ngjashme konsiderohen te vlefshme nese zerat kryesore te punimeve kane volume te
konsiderueshme krahasimore me keto te përcaktuara per kete prokurim.

Behet: Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të ketë

kryer a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50% e vlerës

së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e
marrë së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës



limit të kontratës që prokurohet.
Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik apo Bashkim Operatoresh do të
kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:
Si dëshmi për punë të ngjashme kërkohet: kontratën/kontratat me Autoritetet Kontraktore publike
apo private të shoqëruara me formular vlerësimi sipas shtojcës 8 të DST.
Ne rast se kontrata e paraqitur eshte realizuar si Nenkontraktor duhet te paraqitet si vijon :

o Kontrata baze ndermjet kontraktorit dhe autoritetit kontraktor

o Miratimi zyrtar si nenkontraktor zyrtar nga ana e autoritetit kontraktor

Nuk do të merret parasysh asnjë punim i pavërtetuar.
Për kontratat e realizuara me subjekte private, përveç dokumentave të kërkuara më lart
operatori ekonomik duhet të paraqesë faturat tatimore të shitjes ( ku shprehen qartë data,
shumat, sasitë, emërtimet dhe vlerat)
Nëse objekti i ngjashëm i paraqitur është ndërtuar me financim të vetë ofertuesit, ai duhet të
paraqesë lejen e ndërtimit, situacioni përfundimtar, lejen e shfrytëzimit dhe faturat tatimore
përkatëse.
Kontrata te ngjashme konsiderohen te vlefshme nese zerat kryesore te punimeve kane volume te
konsiderueshme krahasimore me keto te përcaktuara per kete prokurim.

Afati per dorezimin e ofertave shtyhet ne daten 11/12/2018 ora 10.00.


