
 

 
 

 

REPUBLIKA E SHQIPERISË 

MINISTRIA E FINANCAVE 

DHE EKONOMISE 

 
 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E 

AKREDITIMIT 

ÇERTIFIKATË  AKREDITIMI 

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të 
vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit www. dpa.gov.al ose kontaktoni me DPA tel: 

0422269097. Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit është nënshkruese e  EA MLA dhe ILAC MRA për inspektimin. 
Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit. 

      

               “ ERGI PINK ” sh.p.k 
Lagjia Brigada 17 Sulmuese, Rruga Zogu i parë, ndërtesa nr.5/141-N.5, kati 1 Elbasan. 

Numri i Regjistrimit  

TI 029 

Trupë Inspektuese 

Është akredituar për të kryer inspektim sipas ISO/IEC 17020:2012 « Kritere të Përgjithshme për 

Funksionimin e Tipeve të Ndryshme të Organizmave që Kryejnë Inspektim » si një organizëm 

Inspektimi i Pavarur i Tipit A 

Data e akordimit të akreditimit: 04.02.2022 

Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 03.02.2026 

 

DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM 

Armond HALEBI 
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MINISTRIA E FINANCAVE  

 DHE EKONOMISË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME  

E AKREDITIMIT 

 

 

Programi i AKREDITIMIT 

Aneks i Çertifikatës së Akreditimit 

“Ergi-Pink” sh.p.k 
Trup që Operon në Fushën e Inspektimit e tipit A 

S SH EN ISO/IEC 17020:2012 

Numri i Rregjistrimit 
 

TI 029 

 
Administrator:    Sadik Pisha 

Menaxheri i cilesise:    Edlir PECI 

Menaxher Teknik :   Jorgji Gulka 

Tel/Fax:     0674097992 

E-mail:     ergi.pink@hotmail.com 

Adresa:   Lagjia Brigada 17 Sulmuese, Rruga Zogu i parë, ndërtesa 

nr.5/141-N.5, kati 1 Elbasan. 
 
 

Fusha e Akredititimit: 
 

 

Nr. Materiali apo sistemi 

që inspektohet 

Tipi specifik 

i inspektimit 

Standardi ose metoda 

e inspektimit 

Shpeshtësia  

1 Pajisjet nën presion 

stacionare 

(Përjashtuar GLN-të) 

Inspektim teknik i 

vënies fillestra e 

në punë  

 

Inspektim teknik 

V .K.M Nr. 1062, date 

23.12.2015," Per pajisjet  dhe 

bashkesite nen presion 

percaktimin e listes se 

standardeve te harmonizuara 

1 herë 

 

 

 

1 herë në vit  
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periodik  

 

Inspektim teknik i 

posaçëm  

(aneksi V) 

 

Metode jo standarde: 

“Rregullore per projektimin 

prodhimin, shfrytezimin edhe 

riparimin e pajisjeve nen presion” 

viti 1984.  

 

 

Sipas kërkesave 

të klientit  

2 Pajisjet nën presion 

me vatra zjarri; 

Inspektim teknik i 

vënies fillestare në 

punë  

 

Kontroll 

shfrytëzimi  

 

Inspektim teknik 

periodik  

V .K.M Nr. 1062, date 

23.12.2015," Per pajisjet  dhe 

bashkesite nen presion 

percaktimin e listes se 

standardeve te harmonizuara 

(aneksi V) 

 

Metode jo standarde: 

“Rregullore e shfrytezimit te 

kaldajave te avullit” viti 1984 

 

Metode jo standarde: 

“Rregullore e sigurimit teknik per 

kaldajat e avullit edhe ujit te 

nxehte” viti 1988 

 

1 herë 

 

1 herë në vit  

 

1 herë në vit  

 

3 Pajisjet nën presion: 

Inspektimi dhe 

rikualifikimi i 

rezervuarëve të gazit 

të lëngëzuar të naftës 

(GLN) me kapacitet 

më të vogël ose të 

barabartë me  13m³, 

që vendosen mbi 

tokë; 

Inspektim teknik i 

vënies fillestare në 

pune  

 

Inspektim teknik 

periodik  

 

Inspektim teknik i 

posaçëm 

V.K.M Nr. 1062, date 

23.12.2015," Per pajisjet  dhe 

bashkesite nen presion 

percaktimin e listes se 

standardeve te harmonizuara 

(aneksi V) 

SSH EN 12817: 2019 " Pajisje 

dhe aksesorë për GLN - 

Inspektimi dhe rikualifikimi i 

rezervuarëve të gazit të lëngshëm 

të naftës (GLN). me të vegjël ose 

të barabartë me 13 m3". 

 

S SH EN 13175: 2019 

“Specifikimi dhe provat per 

ventilet dhe pajisjet e 

rezervuareve te Gazit te 

Lengezuar te Naftes (GLN) me 

kapacitet me te vogel dhe baraz 

me 13m3. 

1 herë 

 

 

 

1 herë në vit  

 

 

Sipas kërkesave 

të klientit 

4 Pajisjet nën presion: 

Inspektimi dhe 

rikualifikimi i 

rezervuarëve të gazit 

të lëngëzuar të naftës 

Inspektim teknik i 

vënies fillestare në 

punë  

 

Inspektim teknik 

V .K.M Nr. 1062, date 

23.12.2015," Per pajisjet  dhe 

bashkesite nen presion 

percaktimin e listes se 

standardeve te harmonizuara 

1 herë  

 

 

 

1 herë në vit  
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(GLN) me kapacitet 

më të madh ose të 

barabartë me 13m³, 

që vendosen mbi 

tokë; 

periodik  

 

Inspektim teknik i 

posaçëm 

(aneksi V) 

SSH EN 12819: 2019 " Pajisje 

dhe aksesorë për GLN - 

Inspektimi dhe rikualifikimi i 

rezervuarëve të gazit të lëngshëm 

të naftës (GLN) me kapacitet më 

të madh se 13 m3". 

S SH EN 13175: 2019 

“Specifikimi dhe provat per 

ventilet dhe pajisjet e 

rezervuareve te Gazit te 

Lengezuar te Naftes (GLN). 

 

 

Sipas kërkesave 

të klientit 

5 Inspektimi i 

tubacioneve 

teknologjike brenda 

objektit dhe 

aksesorët e sigurisë;  

Inspektim teknik i 

vënies fillestare në 

punë  

 

 

Inspektim teknik 

periodik  

 

V .K.M Nr. 1062, date 

23.12.2015," Per pajisjet  dhe 

bashkesite nen presion 

percaktimin e listes se 

standardeve te harmonizuara 

(aneksi V) 

 

S SH EN 13175: 2019 

“Specifikimi dhe provat per 

ventilet dhe pajisjet e 

rezervuareve te Gazit te 

Lengezuar te Naftes (GLN). 

1 herë 

 

1 herë në vit 

6 Pajisjet nën presion, 

enët kriogjenike; 

Inspektim teknik i 

vënies fillestare  

në punë  

 

Inspektim teknik 

periodik  

V .K.M Nr. 1062, date 

23.12.2015," Per pajisjet  dhe 

bashkesite nen presion 

percaktimin e listes se 

standardeve te harmonizuara 

(aneksi V) 

 

S SH EN ISO 21009-2 : 2015 

"Enet kriogjenike - Enet statike te 

izoluara ne vakum - Kerkesat e 

shfrytezimit" 

1 herë 

 

1 herë në vit  

7 Rezervuarët 

mbitokësore të 

depozitave të 

hidrokarbureve të 

lëngët; 

Kontroll teknik 

pas instalimit  

 

Kontroll teknik 

periodik  

Inspektim teknik i 

posaçëm 

Urdhërit të Ministrit Nr. 184, datë 

5.7.2005 "Kushtet teknike dhe 

normat e projektimit për impjantet 

dhe inslalimet që shëbejnë për 

transportin, depozitimin dhe 

tregtimin e naftës, gazit dhe 

nënprodukteve te tyre", 

SSH EN 14015:2004 ‘‘Specifikim 

për projektimin dhe prodhimin e 

rezervuarëve prej çeliku, me 

saldim, të montuar në vendin e 

instalimit, vertikal, cilindrik, me 

fund të sheshtë, të destinuar për 

1 herë 

 

1 herë në vit  

 

 

Sipas kërkesave 

të klientit 

http://www.dps.gov.al/standard/?national_standard_id=17902
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depozitimin e lëngjeve në 

temperaturën e ambientit dhe më 

lart’’ 

8 Çisternat 

automobilistike, 

Klasa 2,3 dhe 8 e 

ADR; 

Inspektim teknik i 

vënies fillestare  

në punë  

 

Inspektim teknik 

periodik  

Ligj nr. 9272, datë 16.9.2004 për 

Aderimin e Republikës së 

Shqipërisë në “Marrëveshjen 

Europiane “për Transportin 

Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave 

të Rrezikshme (ADR)” dhe 

Protokollin e Nënshkrimit 

 

Standardi S SH EN 12972: 2018 " 

Cisternat për transportin e 

mallrave të rrezikshëm. Provat , 

inspektimi dhe markimi i 

çisternave metalike". 

1 herë 

 

1 herë në vit  

 

9 Inspektimi i tubave 

fleksibël të presionit; 

Inspektim teknik 

periodik  

 

Inspektim i 

ndërmjetëm  

 

Inspektim i 

posaçëm  

Standardin S SH EN 1761:2002 “ 

Tubat e gomës dhe kompletet e 

tubave për autobotet e 

shpërndarjes së karburanteve” 

1 herë në vit  

 

 

Sipas kërkesave 

të klientit 

10 Inspektimi i tubave 

fleksibël të presionit 

(për GLN dhe gazin 

natyror); 

Inspektim teknik 

periodik  

 

Inspektim i 

ndërmjetëm  

 

Inspektim i 

posaçëm 

SSH EN 1762:2017 “Tubat e 

gomës dhe kompletet e tubave për 

gazin e lëngëzuar të naftës. GLN 

(fazë e lëngët ose e gaztë) dhe 

gazit natyror me presion mbi 25 

bar (2.5 MPa) – Specifikimi 

1 herë në vit  

 

 

Sipas kërkesave 

të klientit 

 

  

 

 

 

            DREJTORI  I  PËRGJITHSHËM  

Armond HALEBI 
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