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REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA MALESI E MADHE

NJESIA E PROKURIMIT

Shtojce për ndryshimin e DST

Objekti
“Furnizim me Karburant, per vitin 2019”

I mbajtur me datë 16/01/2019 në Bashkinë Malësi e Madhe, për ndryshimin e disa kritereve ne

dokumentet e tenderit me objekt ““Furnizim me Karburant, per vitin 2019”, sipas

rekomandimit të marrë nga Agjecia e Prokurimit Publik me anë të postes elektronike, nga Njësia

e Prokurimit e përbërë nga:

1. Ermal Ademaj Jurist
2. Fatmira Ujkaj Ing. Ndertimi
3. Bruno Broqaj Ekonomist

Bazuar në nenin 42 pika 2 dhe pika 2/1 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin

publik” i ndryshuar dhe nenin 62 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave

të prokurimit publik” i ndryshuar , Njesia e Prokurimit vendosi te ndryshoje kriteret te

percaktuar ne DST, piken e meposhtme:

1. Ne shtojcen 9, tek kriteret e vecanta, pika 2.3 – “Kapaciteti teknik” behen

ndryshimet si me poshte:

Pika
Ishte Behet

3 Operatori ekonomik duhet te

paraqese nje vertetim te leshuar nga ISHTI,

qe subjekti ofertues ka importuar dhe

tregtuar karburant sipas standarteve te

legjislacionit Shqiptar,dhe nuk ka patur

penalitete per shkelje te cilesise.

Operatori ekonomik duhet te paraqese nje

vertetim te leshuar nga ISHTI, qe subjekti

ofertues ka importuar ose tregtuar

karburant sipas standarteve te legjislacionit

Shqiptar,dhe nuk ka patur penalitete per

shkelje te cilesise.
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Per t’ ju komunikuar kete ndryshim ofertuesve te mundshem, ne Sistemin e Prokurimit

Elektronik do te pezullohet teknikisht proçedura e prokurimit, do te bashkelidhet dokumenti me

ndryshimin e bere dhe me pas do te nxirret proçedura nga pezullimi.

Ky ndryshim do te pasohet edhe me shtyerjen e datave te percaktuara me pare bazuar kjo ne

nenin 62 te vkm nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik, i

ndryshuar, konkretisht:

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje do te shtyhet me date:

28/01/2019, ora 10:00

Vendi: website i APP-se: www.app.gov.al BashkiaMalesi e Madhe

Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje do te shtyhet me

date:28/01/2019, ora 10:00

Vendi: website i APP-se: www.app.gov.al Bashkia Malesi e Madhe

NJESIA E PROKURIMIT

1. Ermal Ademaj Jurist

2. Fatmira Ujkaj Ing. Ndertimi

3. Bruno Broqaj Ekonomist

DREJTUESI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

TONIN MARINAJ


