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PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra 

 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit) 

 

 

OBJEKTI I PROCEDURËS: : “BLERJE PJESËSH KËMBIMI PËR AUTOMJETE, PËR 

SHËRBIMET PROFILAKTIKE E NDARË NË 2 LOTE”. 

 

 Loti I.  “Blerje goma për automjete”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; 

 Loti II. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” me afat të 

marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; 

 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT(FPP) 34351100-3, 

34411200-3 , 24951100-6, 09211100-2  

VLERA E FONDIT LIMIT: 92,278,360 (nëntëdhjetë e dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e 

tetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) Lekë pa TVSH ose   791,545 (shtatëqind e nëntëdhjetë 

e një mijë e pesëqind e dyzetë e pesë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së 

Shqipërisë datë 23.09.2022 është 116.58lekë) e ndarë në katër lote si më poshtë: 

 Loti I. “Blerje goma për automjete”me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond 

limit të marrëveshjes kuadër: 5,862,866 (pesë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e 

tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH ose   50,290 (pesëdhjetë mijë e dyqind e 

nëntëdhjetë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 23.09.2022 

është 116.58 lekë); 

 Loti II. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” me afat të 

marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit të marrëveshjes kuadër: 86,415,494 

(tetëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e pesëmbëdhjetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e 

katër) lekë (pa TVSH), ose   741,255 (shtatëqind e dyzet e një mijë e dyqind e pesëdhjetë 

e pesë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 23.09.2022 është 

116.58 lekë); 

 

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe 

nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, autoriteti/enti kontraktor, Agjencia e Blerjeve të Perqendruara, ka hartuar procesverbalin 

për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për 

procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 
 

 



 

Shtojca 7 

Loti I. “BLERJE GOMA PËR AUTOMJETE” 

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit janë standarte dhe nuk duhet të ndryshohen nga 

Autoritetet Kontraktore. 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM 

nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1 Operatori ekonomik duhet te paraqese nje deklarate për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 

2020 dhe 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo 

më e vogël se 40% e fondit limit të lotit. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët 

ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale,  pra vlerën e  20 % te fondit limit, në të paktën 1 (një) 

vit të periudhës së kërkuar të tre viteve financiare. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj 

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2019, 

2020, 2021) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori 

ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, 

atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e  auditimit ligjor të pasqyrave 

financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri 

konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative 

ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  

nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”.  



 

 

2.3 Kapaciteti teknik: 

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 

(tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 20% e vlerës 

së fondit limit të këtij loti. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me 

dokumentacionin si më poshtë: 

a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose/dhe faturat tatimore 

të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, 

ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.  

b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të 

deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.  

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është 

kërkuar që shërbimet  e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së 

fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

 

2. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes një deklaratë, me anë të së cilës merr 

përsipër të kryejë shërbimin e transportit në adresat e përcaktuara nga autoritetet 

kontraktore. 

 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

deklarojnë se marrin përsipër dërgimin e mallit në adresat e percaktuara të AK-ve. 

 

3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë të paktën 1 (nje) mjet transporti, me qëllim 

transportin e mallrave, të cilët duhet t’i ketë në pronësi ose me qira. 

Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem: 

 

Nr. Lloji i mjetit Targa Kapaciteti mbajtes  Statusi 

1    Pronesi/qira/perdorim 

 

Shenim 3.1: 

Per mjetet me status perdorimi qira/hua perdorje te disponohet kontrata noteriale perkatese mes qiradhenesit 

dhe qiramarresit. 

Për këtë mjet duhet të paraqesi librezë qarkullimi, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të 

mjeteve. 

Ne zbatim  te ndryshimeve te reja ligjore Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

dokumentacionin e mesiperm prane AK jo me vone se 5 dite nga publikimi i njoftimit te fituesit 

perfundimtar 
 



Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike 

për të përmbushur kontratën, të cilat janë të nevojshme për transportin e materialeve të  pastrimit 

në adresat e te gjitha autoriteteve kontraktore . Në zbatim të pikës 1 dhe pikës 6 të nenit 26, të 

VKM nr.285, datë 19.05.2021, ku parashikohet: “1.Bashkë me dorëzimin e kërkesave për 

pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa 

vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit, sipas pёrcaktimit nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nё kёto rregulla”, si dhe përcaktimet 

e pikës 6, ku përcaktohet “6. Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor 

duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në 

rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me 

origjinalin...” 

 

4. Operatori/et ekonomik pjesemarres per te realizuar shperndarjen e  mallrave objekt 

prokurimi, si dhe sherbimin e transportit duhet te kete minimalisht te punësuar, si me 

poshte: 

  

Stafi Nr. 

Shofer 1 

Punetore te thjeshte 1 

Total 2 

 

- Per punonjesit e punesuar shofer të paraqitet kontrate pune perkatese si dhe leje drejtimi 

per secilin. 

- Per punonjesit e punesuar punetore te thjeshte të paraqitet vetem kontrate pune perkatese. 

- Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te 

meposhtem: 

 

Nr Emer Mbiemer Profesioni Data e fillimit te marredhenieve te punes 

 
 

Shenim 4.1 : 

Në lidhje me kërkesën që OE të disponojë 1 person me profesionin shofer,  OE paraqet  në staf të 

1 punonjësi, që jo domosdoshmërisht është i regjistruar në listëpagesat e shoqërisë si shofer, por që 

disponon lejen e drejtimit të tipit B dhe mund të realizojë me sukses shërbimin e transportit të 

artikujve ushqimore , brenda afateve të ekzekutimit të kontratës. 
Per punonjesit qe do te deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor per te qene 

pjese e planit te zbatimit te kontrates.  

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 41, pika 4/ b) dhe c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të 



kontratës. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar ne numrin e automjeteve qe kane nevoje 

per kryerjen e sherbimeve si dhe natyren dhe numrin e sherbimeve qe kerkohen. Bazuar në 

parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, numri i punonjesve te kerkuar, 

ne baze te kerkeses se Autoritetit Kontraktor, per realizimin e objektit. 

 

5. Operatori ekonomik ne lidhje me artikujt objekt prokurimi  te percaktuar shtojcën 6 

Formulari i sasisë dhe Grafiku i ekzekutimi, qe do te paraqese, duhet te plotësoje  tabelën 

e mëposhtme duke specifikuar  vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje 

organ i akredituar.     

 

Nr. Emertimi i produktit Vendi i origjinës Certifikatë konformiteti ose 

cilësie CE(kur është e 

aplikueshme)/ekuivalent  

 

1    

2    

Etj.,    

 

Shënim 5.1: 

Në zbatim  të ndryshimeve te reja ligjore operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prane 

AK certifikatat e cdo produkti jo me vone se 5 dite nga publikimi i njoftimit te fituesit 

përfundimtar.  

Të dhënat që do të deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor për të 

qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës. Rastet e deklaratave te rreme, do të konsiderohen 

kushte për skualifikim, si dhe do te ndiqet procedura per perjashtim nga Agjencia e 

Prokurimit Publik.  

 

 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i 

shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të 

ofruar produktin e kërkuar sipas standartit CE/ ose ekuivalent dhe direktivave lidhur si dhe për të 

verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi 
 

6. Me nenshkrimin e kontrates dhe dorezimin e artikujve operatori ekonomik krahas mallrave 

objekt prokurimi te paraqes prane AK raport testimet perkatese per cdo produkt si dhe 

çertifikatat e konformitetit ose të cilësisë CE (kur është e aplikueshme)/ ekuivalent si dhe 

çertifikatën e origjinës. Per kete te paraqes detyrimisht nje deklarate se cdo produkt do te 

shoqerohet me raportin perkates si dhe me çertifikimet përkatëse të cilat duhet të jenë sips 

kërkesave/ specifikimeve të AK-së. Raport i testimeve përkatëse duhet të jetë lëshuar nga 

organet kompetente të autorizuara, jo më  vone se ditën e nënshkrimit të Marrëveshjes 

Kuadër.  

 



Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma c), të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë për rezultatet zyrtare, të lëshuara nga institucione të 

autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërine e produkteve me specifikimet teknike. 

 

 

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.  

 

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte 

për skualifikim. 

 

Operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të ketë kapacitetet ekonomike – 

financiare dhe teknike (nënpika 1 e seksionit 2.2,dhe nënpika 1, 3 dhe 5 e seksionit 2.3 të kritereve 

të veçanta për kualifikim), sa shuma e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Në këtë 

rast, operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të paraqesë një deklaratë ku të 

listohen dokumentet e paraqitura në përmbushje të kritereve kumulative për Lotin konkret.  
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LOTI II “BLERJE VAJRA LUBRIFIKANT, ALKOOL FRENASH DHE PASTRUES 

MOTORI” 

 FORMULAR I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT   

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM 

nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1 Operatori ekonomik duhet te paraqese nje deklarate për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 

2020 dhe 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo 

më e vogël se 40% e fondit limit të lotit. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët 

ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale,  pra vlerën e  40 % te fondit limit, në të paktën 1 (një) 

vit të periudhës së kërkuar të tre viteve financiare. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj 

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2018, 

2019, 2020) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori 

ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, 

atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e  auditimit ligjor të pasqyrave 

financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri 

konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative 

ndërmjet aktivit dhe pasivit 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  

nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”.  

 

 

2.3 Kapaciteti teknik: 



1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera 

gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak 

se 40% e vlerës së fondit limit të këtij loti. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të 

vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë: 

a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose/dhe faturat tatimore 

të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, 

ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.  

b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të 

deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.  

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është 

kërkuar që shërbimet  e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së 

fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

 

2. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes një deklaratë, me anë të së cilës merr 

përsipër të kryejë shërbimin e transportit në adresat e përcaktuara nga autoritetet 

kontraktore. 

 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

deklarojnë se marrin përsipër dërgimin e mallit në adresat e percaktuara të AK-ve. 

3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë të paktën 2 (dy) automjete per 

transportin e mallrave, të cilat  duhet t’i ketë në pronësi ose me qira. 

Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem: 

 

Nr. Lloji i mjetit Targa Kapaciteti mbajtes  Statusi 

1    Pronesi/qira/perdorim 

2    Pronesi/qira/perdorim 

 
Shenim 3.1 

Per mjetet me status perdorimi qira/hua perdorje te disponohet kontrata noteriale perkatese mes qiradhenesit 

dhe qiramarresit. 

Për këtë mjet duhet të paraqesi librezë qarkullimi, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të 

mjeteve. 

Ne zbatim  te ndryshimeve te reja ligjore Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

dokumentacionin e mesiperm prane AK jo me vone se 5 dite nga publikimi i njoftimit te fituesit 

perfundimtar. 
 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 



dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike 

për të përmbushur kontratën, të cilat janë të nevojshme për transportin e materialeve të  pastrimit 

në adresat e te gjitha autoriteteve kontraktore . Në zbatim të pikës 1 dhe pikës 6 të nenit 26, të 

VKM nr.285, datë 19.05.2021, ku parashikohet: “1.Bashkë me dorëzimin e kërkesave për 

pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa 

vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit, sipas pёrcaktimit nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nё kёto rregulla”, si dhe përcaktimet 

e pikës 6, ku përcaktohet “6. Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor 

duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në 

rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me 

origjinalin...” 

 

4. Operatori/et ekonomik pjesemarres per te realizuar shperndarjen e  mallrave objekt 

prokurimi, si dhe sherbimin e transportit duhet te kete minimalisht te punësuar, si me 

poshte: 

  

Stafi Nr. 

Shofer 2 

Punetore te thjeshte 2 

Total 4 

 

- Per punonjesit e punesuar shofer të paraqitet kontrate pune perkatese si dhe leje drejtimi 

per secilin. 

- Per punonjesit e punesuar punetore te thjeshte të paraqitet vetem kontrate pune perkatese. 

- Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te 

meposhtem: 

 

Nr Emer Mbiemer Profesioni Data e fillimit te marredhenieve te punes 

 
 

Shenim 4.1 : 

Në lidhje me kërkesën që OE të disponojë 1 person me profesionin shofer,  OE paraqet  në staf të 

1 punonjësi, që jo domosdoshmërisht është i regjistruar në listëpagesat e shoqërisë si shofer, por që 

disponon lejen e drejtimit të tipit B dhe mund të realizojë me sukses shërbimin e transportit të 

artikujve ushqimore , brenda afateve të ekzekutimit të kontratës. 
Per punonjesit qe do te deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor per te qene 

pjese e planit te zbatimit te kontrates.  

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 41, pika 4/ b) dhe c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të 

kontratës. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar ne numrin e automjeteve qe kane nevoje 

per kryerjen e sherbimeve si dhe natyren dhe numrin e sherbimeve qe kerkohen. Bazuar në 

parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, numri i punonjesve te kerkuar, 

ne baze te kerkeses se Autoritetit Kontraktor, per realizimin e objektit. 



 

5. Operatori ekonomik ne lidhje me artikujt objekt prokurimi  te percaktuar shtojcën 6 

Formulari i sasisë dhe Grafiku i ekzekutimi, qe do te paraqese, duhet te plotësoje  tabelën 

e mëposhtme duke specifikuar  vendin e origjinës si dhe certifikimet te leshuara nga nje 

organ i akredituar.     

 

Nr. Emertimi i produktit Vendi i origjinës Certifikatë konformiteti ose 

cilësie CE(kur është e 

aplikueshme)/ekuivalent  

1    

2    

Etj.,    

 

Shënim 5.1: 

Në zbatim  të ndryshimeve te reja ligjore operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prane 

AK certifikatat e cdo produkti jo me vone se 5 dite nga publikimi i njoftimit te fituesit 

përfundimtar.  

Të dhënat që do të deklarohen, detyrimisht do ti paraqiten Autoritetit Kontraktor për të 

qenë pjesë e planit të zbatimit të kontratës. Rastet e deklaratave te rreme, do të konsiderohen 

kushte për skualifikim, si dhe do te ndiqet procedura per perjashtim nga Agjencia e 

Prokurimit Publik.  

 

 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma b) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i 

shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të 

ofruar produktin e kërkuar sipas standartit CE/ ose ekuivalent dhe direktivave lidhur si dhe për të 

verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi 
 

6. Me nenshkrimin e kontrates dhe dorezimin e artikujve operatori ekonomik krahas mallrave 

objekt prokurimi te paraqes prane AK raport testimet perkatese per cdo produkt si dhe 

çertifikatat e konformitetit ose të cilësisë CE (kur është e aplikueshme)/ ekuivalent si dhe 

çertifikatën e origjinës. Per kete te paraqes detyrimisht nje deklarate se cdo produkt do te 

shoqerohet me raportin perkates si dhe me çertifikimet përkatëse të cilat duhet të jenë sips 

kërkesave/ specifikimeve të AK-së. Raport i testimeve përkatëse duhet të jetë lëshuar nga 

organet kompetente të autorizuara, jo më  vone se ditën e nënshkrimit të Marrëveshjes 

Kuadër 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6, gërma c), të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë për rezultatet zyrtare, të lëshuara nga institucione të 

autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërine e produkteve me specifikimet teknike. 



7. Operatori ekonomik, ditën e hapjes së ofertave, duhet të depozitojë pranë Agjencisë 

Shtetërore të Prokurimeve të Përqëndruara, mostrat e artikujve si mëposhtë të shoqëruar 

me fletë analizën përkatëse: 

  

Numri rendor 

sipas renditjes 

në tabelës se 

pergjith te Lotit 

2 

Emë

rtimi 

i 

artik

ullit 

MAR

KËT

IMI 

(SAE

) 

AP

LIK

IMI 

 SPECIFIKIMET TEKNIKE SIPAS: N

j

ë

si

a  

S

a

s

i

a API ACEA  OEM                                     

11 

Vaj 

moto

ri 

auto

mjete 

20Ë-

50 

Mot

or 

CF-

4/CF/SG ALLISON C3 

VË 505 00, MIL-

L-2104D 

L

it

ë

r 1 

10 

Vaj 

moto

rri 

marin

ë 

15Ë4

0 

Mot

or 

anij

e 

API CI-4/ 

CF/SL ACEA E-7 

Cat ECF-1-a / 

ECF-2, VOLVO 

VDS3 / MB228.3 

/ MAN 3275 

L

it

ë

r 1 

8 

Vaj 

moto

ri 

auto

mjete 

10Ë-

40 

Mot

or CI-4  

ACEA A3/B4, 

E7 

MB 228.3, 

VOLVO VDS -3, 

MAN 3275 

L

it

ë

r 1 

25 

Vaj 

Armë

sh 

Vaj 

Armë

sh 

Vaj 

Arm

ësh 

NATO- 

CODE S–

761, 

TL9150-

0078 

NATO- CODE 

S–761, nuk ka 

L

it

ë

r 1 

28 

Antif

rizë 

moto

ri 

 (- 

40°C) 

Sist

em 

ftoh

ja 

SAE J 

1034, 

ekuivalen

t BS 6580 nuk ka 

L

it

ë

r 1 

5 

Vaj 

moto

ri 

auto

mjete 5Ë-40 

Mot

or SN/CF ACEA A3/B4 

MB 229.3, VË 

502 00/505 00, 

FIAT 9.555 35, 

RN 0700/0710 

L

it

ë

r 1 

3 

Vaj 

moto

ri 

auto

mjete 5Ë-30 

Mot

or SN/CF ACEA  C3 

MB 

229.31/229.51/22

9.52, GM Dexos 

2, VË 505 01/505 

00 

L

it

ë

r 1 

12 

Vaj 

moto

ri 

auto

mjete 

20Ë-

50 

Mot

or SH/CD nuk ka nuk ka 

L

it

ë

r 1 

24 

Vaj 

komp

resori 46 

 

Rot

ativ/

vide   

DIN 

51506 

VD-L 

DIN 51506 VD-

L,ekuivalent nuk ka 

L

it

ë

r 1 



22 

Vaj 

hidra

ulik 

HLP 

68 

Sist

emi 

hidr

auli

k 

DIN 

51524, 

Part II  

Denison HF-

0/1/2,Vickers HP 

Vane Pump Test 

M-2950S, I-286S 

Denison HF-

0/1/2, Vickers HP 

Vane Pump Test 

M-2950S, I-286S 

L

it

ë

r 1 

7 

Vaj 

moto

ri 

auto

mjete 

10Ë-

40 

Mot

or SL/CF ACEA A3/B3/B4 

VË 501 01/505 

00, MB 229.1 

L

it

ë

r 1 

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 41, pika 4/ ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo 

që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për 

ekzekutimin e objektit të prokurimit. 

 

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.  

 

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte 

për skualifikim. 

 

Operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të ketë kapacitetet ekonomike – 

financiare dhe teknike (nënpika 1 e seksionit 2.2,dhe nënpika 1, 3 dhe 5 e seksionit 2.3 të kritereve 

të veçanta për kualifikim), sa shuma e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Në këtë 

rast, operatori ekonomik ofertues në më shumë se një Lot, duhet të paraqesë një deklaratë ku të 

listohen dokumentet e paraqitura në përmbushje të kritereve kumulative për Lotin konkret.  

 

 

 

 

Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data: 26.10.2022; Ora: 11:00; Vendi: 

www.app.gov.al, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara në Ministrinë e Brëndshme, Tiranë. 

 


