Shtojce nr.1
Për modifikimin e dokumentave të tenderit për procedurën e prokurimit
”Procedurë e hapur” me objekt
“Rikonstruksion i taracës së godinës së paraklinikut dhe bodrumeve të godinës së dekanatit të
Fakultetit të Mjekësisë”
Në zbatim të neni 42, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
dhe te nenit 62 te VKM nr.914, datë 29.12.2014 ”Per miratimin e Rregullave te Prokurimit
Publik” i ndryshuar për procedurën e prokurimit ”Procedurë e hapur” me objekt
“Rikonstruksion i taracës së godinës së paraklinikut dhe bodrumeve të godinës së dekanatit të
Fakultetit të Mjekësisë”, me REF-34050-08-21-2019, me fond limit prej 16,399,882
(gjashtëmbëdhjetë milion e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy) Lekë
pa Tvsh, vënë në dispozicion nga të ardhurat e vetë institucionit dhe në kuadër të monitorimit
nga ana e Drejtorisë së Kordinimit dhe Monitorimit të APP, njësia e prokurimit hartoi kete
shtojce per ndryshimin e dokumentave te tenderit , si me poshte:
Në dokumentet e tenderit, bëhen ndryshimet si më poshtë:
Tek Shtojca 12 “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit”:
I.
Tek pika 2.3, “ Kapaciteti teknik”
Nënpika 6:
ISHTE:
Operatorët Ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë në stafin e tyre dhe të figurojnë si drejtues
teknik në licencën e shoqërisë si dhe në listpagesat e shoqërisë për 6(gjashtë) muajt e fundit,
vërtetuar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë:






Inxhinier ndertimi
Arkitekt
Inxh Elektrik
Inxhinier mjedisi
Inxhinier hidroteknik

1(nje)
1(nje)
1 (nje)
1(nje)
1(nje)

BËHET:
Operatorët Ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë në stafin e tyre dhe të figurojnë si drejtues
teknik në licencën e shoqërisë si dhe në listpagesat e shoqërisë për 6(gjashtë) muajt e fundit,
vërtetuar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë:





Inxhinier ndertimi
Inxh Elektrik
Inxhinier mjedisi
Inxhinier hidroteknik

1(nje)
1 (nje)
1(nje)
1(nje)

II.
Tek pika 2.3, “ Kapaciteti teknik”
Nënpika 9:
ISHTE:
Operatori ekonomik duhet te kete ne perberje te stafit ose me kontrate pune (me afat vlefshmerie
brenda afatit te zbatimit te punimeve per kete objekt) 2 (dy) punonjes te certifikuar per te kryer
punime ne lartesi, te leshuara nga institucione te certifikuara/akredituara ne Shqiperi ose tek ato
nderkombetare.
BËHET:
Operatori ekonomik duhet te kete ne perberje te stafit ose me kontrate pune (me afat vlefshmerie
brenda afatit te zbatimit te punimeve per kete objekt:
- 2 (dy) punonjes te certifikuar per te kryer punime ne lartesi, te leshuara nga institucione te
certifikuara/akredituara ne Shqiperi ose tek ato nderkombetare,.
- 1 (një) Arkitekt me diplomë

III.
Tek pika 2.3, “ Kapaciteti teknik”
Nënpika 10/2:
ISHTE:
2.
Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë OHSAS 18001-2007
( e vlefshme, e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga
Republika e Shqipërisë). ( Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit
duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave te punimeve që do të marrë përsipër të realizojë
sipas akt marrëveshjes).
BËHET
2.
Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë OHSAS 18001-2007 /ose ekuivalente
( e vlefshme, e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga
Republika e Shqipërisë). ( Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit
duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave te punimeve që do të marrë përsipër të realizojë
sipas akt marrëveshjes).
Bazuar në pikën 2/1 , të nenit 42, pikës 1.1 dhe pikës 6, të nenit 63, të ligjit nr. 9643, datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, afati kohor per dorezimin e ofertave, shtyhet
nga data 23.09.2019, ora 1000, me datë 30.09.2019 ora 1000 .

NJËSIA E PROKURIMIT

