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Rishikimi: 0
TI 036  08.11. 2018 Lëshuar me datë: 08.11.2018

E vlefshme deri m:07.11.2022

Programi i AKREDITIMIT
Aneks i Çertifikatës së Akreditimit

“SWISS APPROVAL ALBANIA”Sh.p.k
Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A

S SH EN ISO/IEC 17020:2012

Numri i Rregjistrimit

TI 036

Administrator: Edison Allmuça
Menaxheri i cilesise: Edison Allmuça
Drejtues Teknik                Thoma Rusha
Drejtues Teknik                Orges Mara
Tel/Fax: 00355697073002
E-mail: eallmuça@swissapproval.al
Adresa: Rr. Sami Frashëri, Nd .19 ,hyrja 8 ,Kodi Postar 1019  Tirane

Fusha e Akredititimit:
N° Fusha e inspektimit Tipi dhe shtrirja e inspektimit Dokumenti Referues

1

Inspektimi i Pajisjeve nën
presion Stacionare

Pajisjet nën presion

 Inspektimperiodik
 Inspektimfillestarpërp

aravënies ne pune
 Inspektimiverifikimitt

ëintegritetit
 Inspektimiteknikiakses

V.K.M. nr. 1062, date 23.12.2015 –
Përmiratimin e rregullitteknik”
Përpajisjetdhebashkësitënenpresion”

( Aneksi V).
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stacionare.

Tubacionet nën presion
(lidhjet teknologjike brenda
objektit).

Aksesoret e sigurisë dhe
aksesorët nën presion

orëve Metodëjostandarde, Projektimi,
prodhimi,  shfrytëzimidheriparimi   i
pajisjevenenpresion.  Tirane 1984.

Ligji 32/2016 dt 24.03.2016 ‘’
Përgarantimin e sigurisësëpunës se
pajisjevedheinstalimevenenpresion

2

Inspektimi i ashensorëve për
pasagjerë dhe mallra

 Ekzaminimiplotë

 Inspektimperiodik

Vendimit Nr. 1056, datë 23.12. 2015 të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e
rregullit teknik “Pёr sigurinё e
ashensorёve nё përdorim.

SH EN 81-20: 2014  “Rregullat e sigurisё
pёr ndёrtimin dhe instalimin e
ashensorёve– Ashensorёt pёr transportin
e njerёzve dhe mallrave - Pjesa 20:
Ashensorёt e pasagjerёve dhe
mallra/pasagjerё”

S SH EN 81-80:2003 “Rregulla të sigurisë
për ndërtimin dhe instalimin e
ashensorëve - Ashensorët ekzistues -
Pjesa 80: Rregullat për përmirësimin e
sigurisë për ashensorët ekzistues për
pasagjerë dhe mallrat e pasagjerëve”

S SH EN 81-82:2013 “Rregullat e sigurisё
pёr ndёrtimin dhe instalimin e
ashensorёve – Ashensorёt ekzistues

Pjesa 82: Rregullat për përmirësimin e
mundësisë së përdorimit  për ashensorët
ekzistues për pasagjerë dhe personat me
paaftësi”

S SH EN 13015: 2001 "Mirëmbajtja e
ashensorëve dhe shkallëve lëvizëse -
Rregullat për instruksionet e
mirëmbajtjes"

S SH EN 81-58:2003 Rregullat e sigurisë
për ndërtimin dhe instalimin e
ashensorëve - Ekzaminimi dhe provat -
Pjesa 58: - Prova e rezistencës ndaj zjarrit
për dyert e ashensorit në kate.
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SSH EN ISO 12100:2010Siguria e
makinerisë - Parimet e përgjithshme për
projektim - Vlerësimi i rrezikut dhe
reduktimi i rrezikut.

SSH EN 12385-5:2002Kavo çeliku - Siguria
- Pjesa 5: Litarë me fije të përdredhur për
ngritje.

SSH EN 13411-3:2004+A1:2008 Fundet
për kavot me fije çeliku - Siguria - Pjesa 3:
Unazat dhe unazat – siguruese

SSH EN 13411-6:2004+A1:2008
Fundetpërkavot me fijeçeliku - Siguria
- Pjesa 6: Xhuntokonikeasimetrike

SSH EN 13411-7:2006+A1:2008Fundet
për kavot me fije çeliku - Siguria - Pjesa 7:
Xhunto konike simetrike

3
Inspektimi i kaldajave me
avulldheujëtënxehtë

 Inspektimperiodik

 Inspektimfillestarpërp
aravënies ne pune

V.K.M. nr. 1062, date 23.12.2015 – Per
miratimin e rregullit teknik” Per pajisjet
dhe bashkësitë nen presion” ( Aneksi V).

Metode jo standarde- Rregullore e
shfrytëzimit te kaldajave me avull e vitit
1984

Metode jo standarde – Rregullore e
sigurimit teknik per kaldajat e avullit dhe
ujit te nxehte , nëntor 1988.

Ligji 32/2016 dt 24.03.2016    ‘’ Per
garantimin e sigurise se punes se
pajisjevedheinstalimevenenpresion ‘

4

Inspektimi i Rezervuarëve e
gazittëlëngëzuar te naftës
(GLN)mekapacitet me
tëvogël ose tëbarabartë me
13 m3.

 Inspektimperiodik

 Inspektimfillestarpërp
aravënies ne pune

 Inspektimteknik i
aksesorevetësigurisëdh
enënpresion.

V.K.M. nr. 1062, date 23.12.2015 - Per
miratimin e rregullitteknik” Per
pajisjetdhebashkësitënenpresion” (
Aneksi V).

Standardi S SH EN 12817:2010 “
Pajisjetdheaksesoret per GLN.
Inspektimidherikualifikimi i rezervuarëve
te gazit te leshem te naftës (GLN) me te
vegjël ose te barabarte me 13 m3”
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uartënaftës
(GLN)mekapacitet me te
madh ose te barabarte me
13 m3.

 Inspektimperiodik

 Inspektimfillestarpërp
aravënies ne pune

 Inspektimteknik i
aksesorevetësigurisëdh
enënpresion.

V.K.M. nr. 1062, date 23.12.2015 - Per
miratimin e rregullitteknik” Per
pajisjetdhebashkësitënenpresion” (
Aneksi V).

Standardi S SH EN 12819:2009 “
Pajisjetdheaksesoret per GLN.
Inspektimidherikualifikimi i rezervuarëve
te gazit te leshem te naftës (GLN) me te
madh ose te barabarte me 13 m3”

Standardi S SH EN
13175 :2014 ‘’Specifikimidheprovatpërve
ntilëtdhepajisjet e
rezervurëvetëGazittëLëngëzuartëNaftës
(GLN).

6
Inspektimi i Enëve nën
presion kriogjenike të
termioizoluara me vakum.

 Inspektimperiodik

 Inspektimfillestarpërp
aravënies ne pune

 Inspektimteknik i
aksesorevetësigurisëdh
enënpresion.

Ligji 32/2016 dt 24.03.2016  “Per
garantimin e sigurise se punes se
paisjeve dhe instalimeve nen presion”.

V.K.M. nr. 1062, date 23.12.2015 - Per
miratimin e rregullit teknik” Per pajisjet
dhe bashkësitë nen presion” ( Aneksi V).

S SH EN ISO 21009-2:2015” Enet nen
presion kriogjenike. Enet statike te
termoizoluara me vakum- kerkesat e
shfrytezimit”

7

Rezervuare mbitokësore te
depozitave te
hidrokarbureve te lëngët.

 Inspektimperiodik

 Inspektimfillestarpërp
aravënies ne pune

 Inspektimjashtëradhe

Urdhër i Ministrit nr. 184, date
05.07.2005  Kushtet teknike dhe
normat e projektimit per impiantet dhe
instalimet qe shërbejnë per transportin,
depozitimin dhe tregtimin e naftës,
gazit dhe nënprodukteve te tyre.”

S SH EN 14015:2004 Specifikime per
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projektimin dhe prodhimin e
rezervuarëve prej çeliku te salduar
vertikale, cilindrike me fund te
sheshte, mbi toke, te ndërtuar ne vend
per depozitimin e lëngjeve ne
temperaturën e ambjetet e me lart.”

8

Cisternat automobilistike për
transport mallrash te
rrezikshme.

Klasa 2 ADR: gaze të
ngjeshur, të lëngëzuar ose të
tretur në presion

Klasa 3 ADR: lëngje të
djegshëm

 Inspektimperiodik

 Inspektimindërmje
tëm

 Inspektimjashtërra
dhe

S SH EN 12972: 2015 “
Cisternatpërtransportin e
mallraveterrezikshëm.-Provat,
inspektimidhemarkimiicisternavemeta
like.“

Ligji nr. 9272, date 16.09.2004 “ Per
aderimin e Republikës se Shqipërisë
ne marrëveshjenEvropiane per
transportinrrugor te mallrave te
rrezikshme (ADR) dheprotokollin e
nënshkrimit.”

9 Inspektimi i kokave te pusit
 Inspektimperiodik

 Inspektimmbasinst
alimit

S SH EN 10423: 2009 “ Industritë e
naftës dhe gazit natyror- Pajisjet e
prodhimit dhe shpimit - pajisjet e
grykës se pusit dhe armatura e
fontanes”

10
Inspektimi i bombolave të
mbushura me GLN

 Inspektimperiodik

VKM Nr. 212 datë 16.03.2016 të Këshillit
të ministrave “Për përcaktimin e
kushteve dhe të rregullave teknike për
përpunimin e bombolave të mbushura
me gaz të lëngëzuar të naftës GLN

S SH EN 1440 : 2016 “Pajisjet dhe
aksesorёt pёr GLN - Bombolat gazit tё
lёngёzuar tё naftёs (GLN) tё
transportueshme, tё rimbushёshme
tradicionale tё salduar dhe tё ngjitura
prej ҫeliku”.

SSH EN 14912: 2015  “Pajisjet dhe
aksesorёt pёr GLN - Inspektimi dhe
mirёmbajtja e ventilёve tё bombolave nё
kohёn e inspektimit periodik tё
bombolave”.

SSH EN 14894: 2013, “Pajisjet dhe
aksesorёt pёr GLN - Markimi i
bombolave dhe fuçive”;
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11

Inspektimi i automjeteve qe
transportojne bombola te
mbushura me GLN

 Inspektimperiodik

Ligji nr. 9272, date 16.09.2004 “ Per
aderimin e Republikës se Shqipërisë ne
marrëveshjen Evropiane

per transportin rrugor te mallrave te
rrezikshme (ADR) dhe protokollin e
nënshkrimit.”

V.K.M Nr.212, date 16.03.2016

“Per përcaktimin e kushteve dhe
rregullave teknike per përpunimin e
bombolave te mbushura me gaz te
leshem te naftës ( GLN)”
Manuali i procedurës së inspektimit
të automjeteve të transportit të
bombolave të GLN, kodi SAA 07 52

12
Inspektimi i instalimeve
elektrike ne ambientet e
zakonshëm.

 Inspektimperiodik

Metodejostandarde,  Rregullore e
SigurimitdheShfrytëzimitTeknikpërIm
piantet, PajisjetdheInstalimetElektrike.

VKM Nr. 245, datë 30.3.2016
“Përmiratimin e rregullitteknik
“Përkërkesatteknikenëinstalimindheko
ntrollin e diapozitivitdiferencial,
vendosurnëpajisjet,
impiantetdheinstalimetelektrike”
dhepërcaktimin e
listëssëstandardevetëharmonizuara

13

Inspektim i impianteve
elektrike në ambient me
rrezik zjarri.

 Inspektim periodik

Metodejostandarde,  Rregullore e
SigurimitdheShfrytëzimitTeknikpërIm
piantet, PajisjetdheInstalimetElektrike.

KTP 15-78 “Instalimet elektrike në
ambientet me rrezik zjarri. 3.

VKM Nr. 245, datë 30.3.2016 Për
miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat
teknike në instalimin dhe kontrollin e
diapozitivit diferencial, vendosur në
pajisjet, impiantet dhe instalimet
elektrike dhe përcaktimin e listës së
standardeve të harmonizuara”
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14

Inspektimi i impianteve
mbrojtëse nga rrufeja.  Inspektimperiodik

Metodejostandarde,  Rregullore e
SigurimitdheShfrytëzimitTeknikpërIm
piantet, PajisjetdheInstalimetElektrike.

KTP 16-78 “Mbrojtja nga shkarkimet
atmosferike”.

VKM Nr. 245, datë 30.3.2016 Për
miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat
teknike në instalimin dhe kontrollin e
diapozitivit diferencial, vendosur në
pajisjet, impiantet dhe instalimet
elektrike dhe përcaktimin e listës së
standardeve të harmonizuara”

15

Inspektimi i kabinave
elektrike TM/TU  Inspektimperiodik

Metodejostandarde,  Rregullore e
SigurimitdheShfrytëzimitTeknikpërIm
piantet, PajisjetdheInstalimetElektrike.

KTP 16-78 “Mbrojtja nga shkarkimet
atmosferike”.

VKM Nr. 245, datë 30.3.2016 Për
miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat
teknike në instalimin dhe kontrollin e
diapozitivit diferencial, vendosur në
pajisjet, impiantet dhe instalimet
elektrike dhe përcaktimin e listës së
standardeve të harmonizuara”

16

Inspektimi i linjave ajrore TU
e TL.

 Inspektimperiodik

Metodejostandarde,  Rregullore e
SigurimitdheShfrytëzimitTeknikpërIm
piantet, PajisjetdheInstalimetElektrike.

KTP 18-78 “Linjat ajrore te tensionit te
larte”

17
Inspektimi i linjave kabllore
me tension 20,10, 6 kV

 Inspektimperiodik

Metodejostandarde,  Rregullore e
SigurimitdheShfrytëzimitTeknikpërIm
piantet, PajisjetdheInstalimetElektrike.

KTP 18-78 “Linjat ajrore te tensionit te
larte”

18
Inspektimi i impianteve
shpërndarës TL dhe
nënstacioneve (impiantet

 Inspektimperiodik Metodejostandarde,  Rregullore e
SigurimitdheShfrytëzimitTeknikpërIm
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shpërndarës nën 1000V, mbi
1000V dhe nënstacionet
elektrike)

piantet, PajisjetdheInstalimetElektrike.

KTP 19-78 Impiantet shpërndarëse dhe
nënstacionet me tension mbi dhe nen
1000 V.

19

Inspektimi i fushës
elektromagnetike për paisjet
dhe instalimet elektrike

 Inspektimperiodik

SSH EN 62110:2009Nivele të fushës
elektrike dhe magnetike të gjeneruara
nga sisteme fuqie me rrymë alternative -
Procedura matje të lidhura me rezatimin
e publikut.

20

Inspektim i  vincave dhe
makinerive ngitese:

- Vincat lëvizës

- Vinca Tip-Kulle

-Vincat ure me këmbalec

- Makinerite ngritëse

 Inspektimperiodik

V.K.M. Nr. 1060, Date 23.12.2015 Per
Miratimin e Rregullit Teknik “PËR
MAKINERITË” dhe Percaktimin e Listes se
Standardeve te Harmonizuara

SSH ISO 9927-1:2013 Vinçat -
Inspektimet - Pjesa 1: Të përgjithëshme

SSH ISO 9927-3:2005 Vinçat -
Inspektimet - Pjesa 3: Vinçatkullë

SSH ISO 4309:2010Vinçat — Kavot —
Kujdesi dhe mirëmbajtja, inspektimi dhe
nxjerrja jashtë përdorimit

ASME B 30.5-2004 Vincat lëvizës dhe
vincat locomotive

ASME B 30.2-2005 Vincat ure dhe me
këmbalec.

S SH – Standard Shqiptar
EN- Standard Evropian
ISO – Standard Ndërkombëtar

Drejtori  i  Përgjithshëm

Armond HALEBI
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