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Shtojca 1. DT

Autoriteti kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit në mbështetje të nenit 42 pika 2 të Ligjit nr.9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, nenit 62 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar njofton modifikimin e

dokumentacionit të tenderit, me objekt, “Kolaudimi i punimeve për objektet e financuara nga
Buxheti i Shtetit për periudhën 2020-2021” me REF-53457-03-09-2020, si vijon:

I. Në DST në seksionin 2 pika 2.6:
Ishte:

2.6 Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së
konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i
blerjes elektronike

Bëhet:

2.6 Kushtet që do zbatohen në
rastin e rihapjes së konkurimit
dhe/ose përdorimi
i mundshëm i blerjes
elektronike

Dhënia e kontratave do të behet nga Autoriteti
Kontraktor.

Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e
ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në
marrëveshje.

Ne rast te lindjes se nevojes konkrete per te lidhur
nje kontrate brenda marrëveshjes kuader, autoriteti
kontraktor duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek
kontraktuesi, duke specifikuar listën me sasitë
përkatëse.

Autoriteti kontraktor i kerkon operatoreve
ekonomikë, fitues te japin oferten.

Komunikimi ndërmjet autoritetit kontraktor dhe
operatorit ekonomik, behet ne forme te shkruar, ose
elektronike (email, fax, etj.) dhe ne çdo rast duhet te
dokumentohet dhe te behet pjese e dosjes se
procedures.
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Sherbimet e parashikuara dhe të kerkuara janë
vetëm orientuese dhe NUK e kushtëzojnë
Autoritetin Kontraktor për t’i berë ato.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kerkoje më pak
apo më shumë sherbime se sa ato te parashikuara.
(por ne cdo rast brenda vleres se perllogaritur te
marreveshjes kuader).

Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi
në rast se autoriteti kontraktor vendosë të kerkoje
më pak apo më shumë sherbime se sa ato të
specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor
vendos të mos kerkoje asnjë nga këto sherbime.

I.1 Në Seksionin 4, në pikën 4.2 (A) shtohet paragarfi:
Oferta referuese duhet të hartohet në përputhje me VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për
miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”.

II. Në DST në shtojcën 12 “Terma e referencës” pika 1.1:

Pika 1.1 Ishte:

Kolaudatori i punimeve te zbatimit te objektit ka per qellim te kontrolloje dosjen e objektit
per te gjitha etapat e zbatimit te punimeve ne perputhje me projektin, kushtet teknike te
zbatimit, specifikimet teknike, si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin
kohor te percaktuar per kryerjen e punimeve dhe vleren e kontrates.

Pika 1.2 Bëhet:

Kolaudatori i punimeve te zbatimit te objektit ka per qellim te kontrolloje dosjen e objektit
per te gjitha etapat e zbatimit te punimeve ne perputhje me projektin, kushtet teknike te
zbatimit, specifikimet teknike, si dhe destinacionin e objektit, duke patur parasysh afatin
kohor te percaktuar per kryerjen e punimeve dhe vleren e kontrates. Objekte të shërbimit të
kolaudimit janë:
-Rikonstruksioni i Shetitores Taulantia” me vendodhje
-Ndertim i Ures Zeze dhe mbrojtje nga permbytjet qyteti Fushe Kruje”.
-Projekti zhvillimor i Bllokut nr. 2, Bashkia Roskovec.
-Rikonstruksioni i Sheshit te Shirokes.
-Rikonstruksioni/rikualifikimi urban prane Qendres se qytetit Vlore"Zona B drejtim rruges
Justin Godart.
-Rikonstruksioni i Unazes Bujqesore te Myzeqese: Segmentet Rrethrrotullim imesht-
Ngurrez, Fier i Ri - Kashtbardh, Qerret - Kadiaj -Saver.
-Vazhdimii shetitores se Vlores - Segmenti Jugor nga Fusha e Sportit deri te Tuneli.
- Rehabilitimi lumit Gjanice dhe rikonceptim i qendres se qytetit Fier.
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- Ndertimi i Pedonales dhe Korsise se Bicikletave te Liqeni Belshit, Faza III
- Rikonstruksioni i rruges Balldren – Bend.
- Ndertimi i depos dhe rrjetit shperndares te Ujesjellesit te Grabianit, Bashkia Divjakë.
- Sistemim asfaltim I rruges Cerrik - Belsh- Kucove – Ura Vajgurore: Segmenti Dragot –
Kozare - Kucove - Ura Vajgurore.
- Rikonstruksioni I rruges se Velipojes: Segmenti Harku i Berdices - Baks Loti I Pare.
- Rikonstruksioni u rruges aksi Nacional Luftinje (Faza e Pare- Rruga e Izvorit), Njesia
Administrative Luftinje.
- Rikualifikimi i Parkut Industrial Kucove.
- Sistemim, asfaltim i rruges Permet – Carshove.
- Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne
Zonen e Plazhit-Divjake.
- Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne
Zonen e Plazhit-Palase-Dryhmades.
- Ndërhyrje e Integruar për përmirësimin e aksesit, shërbimeve dhe atraksionit turistik ne
zonën e Alpeve Shqiptare.
- Ndërhyrje e Integruar për përmirësimin e aksesit, shërbimeve dhe atraksionit turistik ne
zonën e Syrit te kalter.
- Rikualifikim urban i Bllokut ne qender te Kamzes.
- Rivitalizimi i rruges Andon Pofka dhe hapesirave perreth saj, Bashkia Fier.
- Rehabilitimi i sheshit Ahmet Zogu dhe parkut Geraldine ne Qytetin e Burrelit.
- Nderhyrje e integruar per permiresimin e konektivitetit dhe rikualifim urban ne Bashkine
e Kavajes.

II. Në zbatim të nenit 42 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” dhe Njoftimit
nr.2245 Prot., datë 12.03.2020 të Agjencicë së Prokurimit Publik, afati kohor për dorëzimin dhe
hapjen ofertave ndryshon:

Ishte:
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 03.04.2020 ora 11:00.
Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 03.04.2020 ora 11:00.
Bëhet:
Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 03.04.2020 ora 11:00.
Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 03.04.2020 ora 11:00.


