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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE
DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIK

Nr.______prot. Elbasan, më___.___.2019

SHTOJCE

Mbi një ndryshim në dokumentat standarte të tenderit

Autoriteti Kontraktor, Bashkia Elbasan, bazuar në sugjerimin e APP datë 14.01.2019

vendosi që të bëjë disa ndryshime ne dokumentat standarte te tenderit, për proçedurën

“Proçedurë e Hapur” me objekt “Blerje dhe vendosje pajisje sigurie elektronike për

rritjen e sigurisë publike”, me fond limit 14.797.000 (katërmbëdhjetëmilion e shtatëqind e

nëntë dhjetë e shtatëmijë) lekë pa tvsh (pa tvsh), i publikuar me datë 27.12.2018 në faqen e

internetit të APP-së. Sa më siper, bazuar në nenin 42, neni 63 të ligjit Nr.9643, datë

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, Autoriteti Kontraktor, Bashkia Elbasan,

njofton se dokumentave të tenderit i bëhen këto ndryshime si më poshte:

 SPECIFIKIMET TEKNIKE

Të gjitha karakteristikat minimale teknike të mbeten të pandryshuara përveç pikës:

1. ne piken 2.3.3 te kapacitetit teknik

Ishte

 Operatori ekonomik duhet te disponoje certifikate autorizimi nga prodhuesi per

pajisjen qe do ofertoje per shitje, instalim, mirembajtje.

Bëhet

 Operatori ekonomik duhet te disponoje certifikate autorizimi nga prodhuesi ose nga

distributori i autorizuar prej prodhuesit per pajisjen qe do ofertoje per shitje,

instalim, mirembajtje.

2. ne piken 2.3.6 te kapacitetit teknik

Ishte

 Operatori ekonomik duhet paraqese nje vërtetim ose leter angazhimi nga

prodhuesi i pajisjes “AUAV (Anti Unmanned Aerial Vehicle)” se montimi,

konfigurimi dhe dorezimi do te behet nga inxhinere te kompanise prodhuese ose

inxhinere te certifikuar nga kompania prodhuese, per shkak te sensitiviteti te larte te

pajisjes dhe natyres se punes.
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Bëhet

 Operatori ekonomik duhet paraqese nje vërtetim ose leter angazhimi nga

prodhuesi i pajisjes “AUAV (Anti Unmanned Aerial Vehicle)” , ose nga

distributori i autorizuar prej prodhuesit ,se montimi, konfigurimi dhe dorezimi

do te behet nga inxhinere te kompanise prodhuese ose inxhinere te certifikuar nga

kompania prodhuese, per shkak te sensitiviteti te larte te pajisjes dhe natyres se

punes.

Ky ndryshim do të jetë i detyrueshëm për të gjithe operatorët ekonomike që do të paraqesin

ofertë. Data e zhvillimit të tenderit dhe afati përfundimtar për dorezimin e ofertave për shkak

të këtij ndryshimi do të shtyhet me 5 (pesë) ditë.

Data e re për zhvillimin e tenderit dhe afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave do të jetë

28.01.2019 ora 11.00.

Konceptoi: S. Hyskja

Pranoi:Përgjegjës: O. Kokunja

Konfirmoj :Drejtori: A. Muhametaj

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

OSE PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ

Zv.Kryetari

Klaudia Krasnika

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al

