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AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARTEVE

Lenda: Njoftim për disa ndryshime në DST

Drejtuar: Operatorëve ekonomikë,

Autoriteti Rrugor Shqiptar, njofton operatorët ekonomikë të interesuar se, për procedurën

e prokurimit me objekt “Ndërtim rruga Kardhiq - Delvine Loti 7”, REF-19520-04-

24-2019, me fond limit 2.332.573.946 Lekë pa perfshire tvsh, , bazuar në pikën 2 të

nenit 42 “Sqarimet dhe ndryshimet në dokumentat e tenderit” të ligjit 9643, date

20.11.2006 , si dhe referuar rekomandimeve te APP-së, bën ndryshimet si më poshtë

1.Në Kriteret e Veçanta të Kualifikimit /2.1 kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë

ndryshon

Ishte,

Objekti i Prokurimit duhet të jetë i pasqyruar në ekstraktin e gjendjes aktuale të
shoqërisë, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, në objektin e veprimtarisë së
operatorit ekonomik.

Bëhet,

Sipas kritereve te pergjitshme per kualifkim .

2.Kapaciteti ekonomik dhe financiar ndryshon pika 2.2.2

Ishte,

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv te qendrueshem gjate tre
viteve te fundit 2016, 2017 dhe 2018. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori
Ekonomik duhet te paraqese kopje të bilanceve të tre viteve të fundit, të paraqitur pranë
autoritetit përkatëse, të konfirmuara nga ky autoritet si dhe te shoqeruara me akt
ekspertizen e kryer nga Eksperti kontabel i autorizuar.

Bëhet
2.2.2 Operatori Ekonomik duhet te paraqese kopje të bilanceve të tre viteve të fundit , të
paraqitur pranë autoritetit përkatëse, të konfirmuara nga ky autoritet , ne te cilat duhet te
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rezultoje se nuk ka dale me humbje te pakten ne dy vite te njepasnjeshem si dhe te
shoqeruara me akt ekspertizen e kryer nga Eksperti kontabel i autorizuar.

3.Kapaciteti teknik pika 2.3.1 ndryshon

Ishte

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;
ose
b. punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e kontratave te punëve të
kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit te jetë jo me e vogel se dyfishi i e
vleres se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.

Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

2.3.1/aPer te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese
formularet e vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me
kontraten/kontratat e nenshkruara nga palet, situacionet perfundimtare, aktet e
kolaudimit. Formulari i vlerësimit duhet te percaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes se
punëve, dhe faktin nëse kontrata eshte realizuar me sukses.

2.3.1.b Në rastin e pervojes se ngjashme ne sektorin privat kerkohet si deshmi formularet
e vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me kontrate e nenshkruara nga
palet,
Lejen e ndertimit, situacionet perfundimtare, akt kolaudimi te objektit,

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në
bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me
përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga
të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Bëhet

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;
ose
b. punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e kontratave te punëve të
kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit te jetë jo me e vogel se dyfishi i e
vleres se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.

Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

2.3.1/aPer te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese
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formularet e vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me
kontraten/kontratat e nenshkruara nga palet, situacionet perfundimtare, aktet e
kolaudimi si dhe faturat tatimore per cdo situacion . Formulari i vlerësimit duhet te
percaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes se punëve, dhe faktin nëse kontrata eshte
realizuar me sukses.

2.3.1.b Në rastin e pervojes se ngjashme ne sektorin privat kerkohet si deshmi formularet
e vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me kontrate e nenshkruara nga
palet,
Lejen e ndertimit, situacionet perfundimtare, akt kolaudimi te objektit si dhe faturat
tatimore per cdo situacion ,

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në
bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me
përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga
të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

4.Kapaciteti teknik pika 2.3.5 ndryshon

Ishte

2.3.5 Operatoret ekonomike duhet te disponojne licensat e nevojshme per zbatimin e
kontrates. Per kete duhet te paraqesin licensen perkatese te shoqerise, bazuar ne formatin
e miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, ”Per miratimin e
rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit,
klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”.
Shqyrtimi i licencave do te behet mbi bazen e rregullave te parashikuara sa me siper.
Licensa profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates
duhet te permbaje kategorite e meposhtme:

- NP – 1/F (Punime germimi ne toke.)
- NP – 4/F (Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista

aeroportuale.)
- NP – 5/G (Punime nentokesore, ura e vepra arti.)
- NP – 7/B (Ujësjellësa, gazsjellësa,vajsjellësa,vepra kullimi e vaditje.)
- NP –11/D (Ndërtime për N/Stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e të

mesëm dhe shpërndarje e energjisë.)
- NP – 12/B(Punime të inxhinierisë së mjedisit.)

- NS – 4 D(Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me
materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike
ndërtuese)

- NS – 5 C(Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut)

- NS – 7/A (Bariera dhe mbrojtje rrugore)

- NS – 9 D(Punime strukturore speciale)

- NS – 12B(Impiaqnte teknologjik,termik dhe te kondicionimit.)

- NS – 14 D(Impiante të brëndshme,elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.)

- NS -18/ B (Punime topogjeodezike)
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- NS – 19/B(Sisteme kundra zhurmes per infrastrukturen)
- NS – 20/B (Shpime Gjeologo – inxhinierike, puse e shpime per uje)

Bëhet

2.3.5 Operatoret ekonomike duhet te disponojne licensat e nevojshme per zbatimin e
kontrates. Per kete duhet te paraqesin licensen perkatese te shoqerise, bazuar ne formatin
e miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, ”Per miratimin e
rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit,
klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”.
Shqyrtimi i licencave do te behet mbi bazen e rregullave te parashikuara sa me siper.
Licensa profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates
duhet te permbaje kategorite e meposhtme:

- NP – 1/F (Punime germimi ne toke.)
- NP – 4/F (Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista

aeroportuale.)
- NP – 5/G (Punime nentokesore, ura e vepra arti.)
- NP – 7/B (Ujësjellësa, gazsjellësa,vajsjellësa,vepra kullimi e vaditje.)
- NP –11/D (Ndërtime për N/Stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e të

mesëm dhe shpërndarje e energjisë.)
- NP – 12/B(Punime të inxhinierisë së mjedisit.)

- NS – 4 D(Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me
materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike
ndërtuese)

- NS – 5 C(Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut)

- NS – 7/A (Bariera dhe mbrojtje rrugore)

- NS – 9 D(Punime strukturore speciale)

- NS – 14 C(Impiante të brëndshme,elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.)

- NS -18/ B (Punime topogjeodezike)
- NS – 19/B(Sisteme kundra zhurmes per infrastrukturen)
- NS – 20/B (Shpime Gjeologo – inxhinierike, puse e shpime per uje)

5.Kapaciteti teknik pika 2.3.6 ndryshon,

Ishte

2.3.6 Operatori ekonomik duhet te disponoje license projektimit ose te kontraktoje me
nje shoqeri projektuese te licensuar sipas rregullores se miratuar me VKM nr. 943, date
28/12/2016 ” Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe
persona juridikë në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit
të punimeve të zbatimit në ndërtim”

Licensa e projektimit duhet te kete kategorite si me posht :
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- 3/c (1.objekte me shkalle te larte veshtiresie b/arme – metalike)

- 3/d (Vleresim i kapacitetit mbajtes dhe perforcim i strukturave mbajtese prej beton-arme,
murature dhe metalike).

- 4/b ( projetim te instalimeve termoteknike- kondicionim, si dhe impianteve te prodhimit
te energjise termike nga burime te rinovueshme)

- 4/i ( projetim i ndriçimit rrugor, shesheve dekorative, ndriçimit te objekteve te medha
sportive, porteve, aeroporteve, etj)

- 4/j ( projetim te rjeteve te telefonise, citofonise, fonise, internetit, TV, akses controll,
CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit te zjarrit etj, per objektet civile dhe
industriale

- 6/b ( projetim rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore)

- 7/e (Tunele rrugore - hekurudhore)

- 9/e (Studime e projektime hidrogjeologjike).

- 10/e (projektues kabina elektrike te rjetit shperndares - linja te tensionit te ulet - te
mesem).

- 11/b (Projektues te sinjalizimit rruge sinjalistike jondriçuese, ne autostrada rruge urbane
kryesore dhe interurbane kryesore)

- 11/d (Sinjalistik ndriçuese ne infrastrukture)

- 12/c (studim/vlerësim te sizmologjise inxhinierike per troje ku ndertohen objekte te
infrastruktures rrugore dhe hekurudhore te te gjitha llojeve, ura ,tunele, viadukte, etj.).

Operatori ekonomik duhet të kenë realizuar kontrata projektimi të ngjashme me objektin
që prokurohet tre vitet e fundit me vlerë jo më pak se 15 000 000 leke pa TVSH. Kjo e
vertetuar me:

a.Kur sherbimi është realizuar me institucione shtetërore, operatori ekonomik do ta
vërtetojë duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar
detyrimisht me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e sukseshëm
të kësaj kontrate. Ose,

b.Kur sherbimi është realizuar me subjekte private operatori ekonomik do ta vertetojë
këtë sherbim duke paraqitur kontratën e lidhur me subjektet private të shoqëruar me
faturën përkatëse tatimore të shitjes, ku shenohen datat, shumat dhe sherbimet e
realizuara.

Nqs Kandidati/Ofertuesi qe disponon license projektimi eshte i huaj duhet te kete kryer
ekuivalentimin (njehesimin), per licensen profesionale qe disponon, te leshuar nga vendi i
origjines, prane Ministrise se infrastruktures e Trasportit sipas rregullores te miratuar me
VKM nr. 943, date 28/12/2016 ”

Bëhet,

2.3.6 Operatori ekonomik duhet te disponoje license projektimit ose te kontraktoje me
nje shoqeri projektuese te licensuar sipas rregullores se miratuar me VKM nr. 943, date
28/12/2016 ” Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe
persona juridikë në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit
të punimeve të zbatimit në ndërtim”
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Licensa e projektimit duhet te kete kategorite si me posht :

- 3/c (1.objekte me shkalle te larte veshtiresie b/arme – metalike)

- 3/d (Vleresim i kapacitetit mbajtes dhe perforcim i strukturave mbajtese prej beton-arme,
murature dhe metalike).

- 4/b ( projetim te instalimeve termoteknike- kondicionim, si dhe impianteve te prodhimit
te energjise termike nga burime te rinovueshme)

- 4/i ( projetim i ndriçimit rrugor, shesheve dekorative, ndriçimit te objekteve te medha
sportive, porteve, aeroporteve, etj)

- 4/j ( projetim te rjeteve te telefonise, citofonise, fonise, internetit, TV, akses controll,
CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit te zjarrit etj, per objektet civile dhe
industriale

- 6/b ( projetim rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore)

- 7/e (Tunele rrugore - hekurudhore)

- 9/e (Studime e projektime hidrogjeologjike).

- 10/e (projektues kabina elektrike te rjetit shperndares - linja te tensionit te ulet - te
mesem).

- 11/b (Projektues te sinjalizimit rruge sinjalistike jondriçuese, ne autostrada rruge urbane
kryesore dhe interurbane kryesore)

- 11/d (Sinjalistik ndriçuese ne infrastrukture)

- 12/c (studim/vlerësim te sizmologjise inxhinierike per troje ku ndertohen objekte te
infrastruktures rrugore dhe hekurudhore te te gjitha llojeve, ura ,tunele, viadukte, etj.).

Operatori ekonomik duhet të kenë realizuar kontrata projektimi të ngjashme me objektin që
prokurohet tre vitet e fundit me vlerë jo më pak se 15 000 000 leke pa TVSH. Kjo e
vertetuar me:

a.Kur sherbimi është realizuar me institucione shtetërore, operatori ekonomik do ta vërtetojë
duke paraqitur Kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar detyrimisht me
vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e sukseshëm të kësaj kontrate.
Ose,

b.Ne rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen
vetëm fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Nqs Kandidati/Ofertuesi qe disponon license projektimi eshte i huaj duhet te kete kryer
ekuivalentimin (njehesimin), per licensen profesionale qe disponon, te leshuar nga vendi i
origjines, prane Ministrise se infrastruktures e Trasportit sipas rregullores te miratuar me
VKM nr. 943, date 28/12/2016 ”

⃰ 2.3.6.1 Në rastin kur OE ofertues, kontrakton një operator tjetër ekonomik, për kryerjen e
shërbimit të projektimt, oferta do të ishte në kushtet e bashkimit të operatorëve ekonomik për
ekzekutimin e kontratës, e për rrjedhim, duhet të përmbushen kushtet e nenit 74 të VKM
nr.914, datë 29.12.2014, dhe ne kete rast operatori qe ka ne object te veprimtarise fushen e
projektimit do duhet te paraqese edhe dokumentacionin e meposhtem ;
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Bazuar në nenin 42 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i

ndryshuar, nenin 78 të VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të

prokurimit publik” e ndryshuar, referuar edhe kerkesave te operatoreve per zgjatjen e

afatit te hapjes ofertave per shkak te kompleksitetit te pergatitjes ofertave si dhe per tju

dhene mundesine e pjesemarrjes sa me shume operatoreve, afatet kohore bëhen si vijojnë:

Afati i dorzimit të ofertave ishte 07.06.2019 ora 11:00 bëhet 17.06.2019 ora 11:00

Afati i hapjes së ofertave ishte 07.06.2019 ora 11:00 bëhet 17.06.2019 ora 11:00

Ju falenderojme për mirëkuptimin!

Njesia e Prokurimit

Miranda Shkurti Sektori i Prokurimeve / Personi pergjegjes

 Admir Pahumi Sektori i Prokurimeve / Personi pergjegjes

 Nikollaq Mihali DPSO / Specialist i Fushes


