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AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARTEVE

Lenda: Sqarim për DST.

Drejtuar: Operatoreve ekonomike,

Autoriteti Rrugor Shqiptar, ne baze te piken 2 te nenit 42 “Sqarime dhe ndryshime ne

dokumentat e tenderit” te ligjit 9643, date 20.11.2006 , si dhe ne rekomandimet e APP-

së, njofton operatoret ekonomike te interesuar se ne proceduren e prokurimit me objekt :

“Permiresimi rifreskimi sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe

permiresimi i sigurise rrugore ne akset e Jugut, (loti 3) vazhdimi”, me numer

reference REF-34136-08-22-2019, me fond limit 166.278.127,41 Lekë, pa perfshire

vleren e tvsh-se, bejme keto sqarime:

1.Ne kriterin Kapaciteti teknik: 2.3 pika 2.3.1/a bejme sqarimin.

2.3.1/a Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar punë të ngjashme për një objekt të

vetëm (ku te perfshihen zerat kryesore sipas preventivit) në një vlerë jo më pak se 50% e

fondit limit dhe që është realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit;

Sqarojme se ;

Preventivi ne lidhje me kete projekt eshte paraprak. Vellimet e parashikuara jane te

peraferta. dhe shprehja (ku te perfshihen zerat kryesore sipas preventivit) nuk qendron.

Formulimi i sakte i kesaj pike do te jete:

2.3.1/a Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar punë të ngjashme për një objekt të

vetëm në një vlerë jo më pak se 50% e fondit limit dhe që është realizuar me sukses

gjatë tri viteve të fundit;

2. Ne kriterin Per Kapacitetin teknik, pika 2.3.3 sqarojme se,
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2.3.3 Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se ka ne licencen e shoqerise si drejtues
teknik per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt minimalisht,

 1 (një) Inxhinier Ndërtimi , nje nga ing e ndertimit te jete i Profili
Infrastrukturë e Transport;

 1 (nje) Inxhinier Mekanik,

të shoqëruara për secilin punonjës me diplomë, kontratë pune te vlefshme, CV dhe te
figurojne ne listepagesa te shoqerise per periudhen Gusht 2018 – Korik 2019

Ne lidhje me kete pike sqarojme se, kerkohet 1 (nje) ing. Ndertimi Profili
Infrastrukture Transport ,

Formulimi i sakte i kesaj pike do te jete:

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se ka ne licencen e shoqerise si drejtues

teknik per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt minimalisht,

 1 (një) Inxhinier Ndërtimi , Profili Infrastrukturë e Transport;

 1 (nje) Inxhinier Mekanik,

të shoqëruara për secilin punonjës me diplomë, kontratë pune te vlefshme, CV dhe te
figurojne ne listepagesa te shoqerise per periudhen Gusht 2018 – Korik 2019

Njesia e Prokurimit

Miranda Shkurti

 Miranda Shkurti

 Arber Troka

 Dhurata Lazaj


