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_________________ _________________

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
UJËSJELLËS KANALIZIME DURRËS SH.A.

DREJTORIA TEKNIKE

Referuar urdhërit për fillimin e proçedurës Nr.6/3Prot. Datë 10.09.2018, me objekt : “Inspektim ,

pastrim dhe zhbllokim kolektori me dimesione Ø500-Ø2200mm” , rendis specifikimeve teknike

dhe kritereve kualifikuese dhe perllogaritjen e fondit limit si më poshë:

1. 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 40% e vlerës së

përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të

fundit.

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.

2. Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçencat e

mëposhtme:

 NP.1 A - Punime gërmimi në tokë

 NP.7 A - Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjëllesa, vepra kullimi e vaditje

 NP.9 A - Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime

 NP.12 A- Punime të inxhinierisë së mjedisit

 NS.1 A- Punime për prishjen e ndërtimeve

3. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me çertifikatat ISO:

 Çertifikat: Sistemi manaxhimit te cilesise (ISO 9001- 2015 e vlefshme)

 Çertifikat: Sistemi manaxhimit te mjedisit (ISO 14001-2015 e vlefshme)

 Çertifikat: Sistemi manaxhimit te shendetit dhe sigurimit ne pune (OHSAS-18001-2007 e
vlefshme)

Lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim. Çertifikatat kërkohet të janë
të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.
Çertifikatat të jenë në gjuhën shqipe ose të përkthyera dhe të noterizuara

4. Kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë dokumentacion që vërteton që për 6 muajat e
fundit duke marre si reference datën e hapjes së ofertës, të ketë të punësuar për këtë
periudhë mesatarisht jo më pak se 14 punonjës (duke përfshire edhe stafin tekniko
menaxherial ). Punëtorët të jenë të deklaruar me kohë të plotë.

Për këtë, dokumentacioni që duhet të paraqesë është:
a. Vertetim nga sig shoqerore apo dega tatimeve per numrin e te punesuarve dhe qe u jane

paguar detyrimet për kontributet e tyre për muaj e periudhës së mësiperme ,
b. Liste pagesat e konfirmuar nga administrata tatimore sipas formtit elektronik për muajt e

kësaj periudhe.
4.1 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë në stafin e tyre si më poshtë:

Inxhinier Mjedisi 1 punonjës
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Inxhinier Hidroteknik 1 punonjës
Shofer te pajisur me leje drejtim kategoria 3 punonjës
Punëtor 8 punonjës

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të kryeje të gjithë verifikimet e nevojshme për të
vërtetuar deklarimin e mësipërm.

5. Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike për
realizimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi për mjetet dhe paisjet
teknike që ka në dispozicion të cilat janë si më poshtë vijon:

- Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund t`i vihen në dispozicion
operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës:

Mjetet Sasia Gjendja

Autobot teknologjik

 Lloji i automjetit :kamion per pastrimin e ujerave te zeza.

 Numri i akseve: 3 akse

 Elementet perberes:

- kabinene e shoferit,

- depozit agragati (ujit+ llumit) jo me pak se 12 m3,

- depozitë ndarje të lëvizshme jo më pak se 3m3,

- pompë vakumi për thithjen e llumrave,

- pompë presionit të lartë 170-275 bar dhe me sondë min 1” dhe me
12 pajisje/kokat e sondave si vijon:

Nr Diametri/pol Litra/minut dimensioni Gjatësia e
pastrimit të
tubit në ml

Pesha e
sondës/koka
në kg

1 1 ¼ ” 350 800-4000 300x760 52

2 1 ¼ ” 330 600-2500 250x580 30

3 1 ” 300 500-1500 220x500 24

4 1 ” 200 250-800 200x400 21

5 1 ¾ ” 220 250-800 200x400 15

6 1 ¼ ” 400 600-1500 200x500 35

7 1 ¼ ” 330 500-1000 1600x420 28

8 1 ” 250 300-800 140x350 20

9 1 ¼ ” 350 300-1000 120x200 10.5

10 1 ” 300 250-800 110x180 8

11 1 ” 250 200-500 100x155 5.5

12 1 ¾ ” 100 200-500 100x155 5.5

- gjatësi e sondës jo më pak se 80ml.

2 copë Pronësi ose me qera

Autobot teknologjik

 Lloji i automjetit :kamion për pastrimin e ujërave të zeza për
tubacioni e zgarave të shiut me dimesion deri 500mm.

 Numri i akseve: 3 akse

 Elementet perberes:

- kabinene e shoferit,

- depozit uji jo me pak se 4m3,

- depozitë ndarje të lëvizshme jo më pak se 3m3,

- pompë presionit të lartë 100-150 bar dhe me sondë ½-3/4”

- gjatësi jo me pak se 80ml,

- pompë vakumi për thithjen e llumrave,

2 copë Pronësi ose me qera
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Makin teknologjike pastrami dhe transporti për mbetjet e pusetave të
shiut me kovë vetngarkuese të mbyllur dhe vetshkarkuese

2 copë Pronësi ose me qera

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e
mjetit:b)leje qarkullimi; c)çertifikaten e kontrollit teknik; d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm). e) çertifikatën e
për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme).

b) Pranohet marrja me qera ose huaperdorje e mjetit me kusht kusht që kontratat të lidhen para noterit e vlefshme
per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Për mjetet e marra me qera duhet të
paraqitet: a)dokumenti qe verteton regjistrimin e tij; b) leje qarkullimi; c)çertifikaten e kontrollit teknik,
d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm); e) çertifikatën e për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme).

c) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.
d) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera. (Deklaratë nga administratori i shoqërisë

ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi).
e) Për të provuar disponimin e pajisjeve të kërkuara, Operatori duhet të paraqesë faturën e blerjes së këtyre

pajisjeve.

6. Afati i kryerjes së shërbimit do të jetë 650 orë pune sipas nevojave të UKD-së për një
periudhë 1 vjecare.

Bashkëngjitur harta e zonës ku do të kryhen punimet.


