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Data 26.01.2023 

 

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 Artikuj ushqimorë ndarë në 7 (shtatë) lote”. 

 Loti I. “Blerje bukë gruri dhe simite”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

 Loti II. “Blerje bulmeti dhe nënprodukte të tij”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

 Loti III. “Blerje mishi dhe nënproduktet e tij”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

 Loti IV. “Blerje Ushqime Koloniale” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

 Loti V. “Blerje Vezë”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

 Loti VI. “Blerje Peshq”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

 Loti VII. “Blerje Fruta-Perime”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite 

 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 03221210-1, 

03211300-6,15811100-7,03222321-9 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 100,603,528 (njëqind milion e gjashtëqind e tre mijë e pesëqind e 

njëzetë e tetë) Lekë pa TVSH  ose 864,143 (tetëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e njëqind e 

dyzetë e tre) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.01.2023 është 

116.42 lekë). 

ndarë në 7 lote si më poshtë: 

1. Loti I. “Blerje Gruri dhe Simite” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit 

të marrëveshjes kuadër: 5,278,802 (pesë milion e dyqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e tetëqind 

e dy) lekë pa TVSH ose   45,343 (dyzetë e pesë mijë e treqind e dyzetë e tre) Euro pa TVSH. 

Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.01.2023 është 116.42 lekë). 

2. Loti II. “ Bulmeti dhe nënproduktet e tij” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me 

fond limit të marrëveshjes kuadër: 48,383,716 (dyzetë e tetë milion e treqind e tetëdhjetë e 

tre mijë e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH ose  415,596 (katërqind e 

pesëmbëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit 

sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.01.2023 është 116.42 lekë) 

3. Loti III. “Mishi dhe nënproduktet e tij ”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me 

fond limit të marrëveshjes kuadër: 18,847,422 (tetëmbëdhjetë milion e tetëqind e dyzetë e 

shtatë mijë e katërqind e njëzetë e dy) lekë pa TVSH ose  161,892 (njëqind e gjashtëdhjetë e 

një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e dy ) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së 

Shqipërisë datë 26.01.2023 është 116.42 lekë) 

4. Loti IV. “Ushqime Koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 11,982,194 (njëmbëdhjetëe milion e nëntëqind e tetëdhjetë e dymijë e 

njëqind e nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH ose  102,922 (njëqind e dy mijë e nëntëqind e 



2 

 

njëzetë e dy) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.01.2023 

është 116.42 lekë); 

5. Loti V. “Blerje Vezë” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 5,771,468 (pesë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë e një mijë e 

katërqind egjashtëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH ose 49,575 (dyzetë e nëntë mijë e pesëqind e 

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

26.01.2023 është 116.42 lekë); 

6. Loti VI. “Blerje Peshk”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit të 

marrëveshjes kuadër: 791,753 (shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e pesëdhjetë 

e tre) lekë pa TVSH ose 6,801 (gjashtë mijë e tetëqind e një) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit 

sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.01.2023 është 116.42 lekë); 

7. Loti VII. “Blerje Fruta Perime”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite, me fond limit 

të marrëveshjes kuadër: 9,548,174 (nëntë milion e pesëqind e dyzetë e tetë mijë e njëqind e 

shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH ose 82,015 (tetëdhjetë e dy mijë e pesëmbëdhjetë) Euro 

pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.01.2023 është 116.42 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”, Ligjit 

Nr.9863 datë 28.01.2008 “Për ushqimin” i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Agjencia Shtetërore 

e Prokurimeve të Përqëndruara ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e 

specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si 

më poshtë: 
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Shtojca 7 

Loti  1 " Blerje bukë gruri dhe simite "  

 

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të L.PP, nenit 26, të VKM nr. 

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

 

2.      Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

1. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - 

Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, në emër të 

tij, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një 

operatori tjetër ekonomik, sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 

19.11.2018 nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik. Per kete arsye 

detyrimisht Operatori ekonomik pjesemarres duhet te jete i licensuar sipas dispozitave 

perkatese ligjore dhe nen ligjore).  

 

 

Shënim 1.1: 

Operatori ekonomik ne zbatim te ligjit nr. 9863, date 28.01.2008 “Per ushqimin”, konkretisht neni 

19, per cdo stabiliment qe disponon (pronesi dhe/ose qira) te paraqes tabelen me informacion si me 

poshte: 

Nr. Vendodhja Statusi Nr. i regjistrit të posacem 

1  Pronesi/qira/perdorim  

Etj.   Pronesi/qira/perdorim  

 

Detyrimisht duhet qe cdo stabiliment duhet te jete i pajisur me licence perkatese. Ne rast te 

konstatimit te ushtrimit te stabilimentit jo ne perputhje me kete nen do te referohen prane AKU per 

ndjekjen e procedurave perkatese administrative sipas nenin 68 te ligjit nr. 9863, date 28.01.2008 

“Per ushqimin”.  

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 41, pika 4 , gërma a) e VKM nr.285, datë 19.05.2021  

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”; si dhe me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për kryerjen e shërbimeve, 

objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore. Operatorët Ekonomik duhet të 
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zbatojnë kërkesat e Ligjit Nr.9863 datë 28.01.2008 “Për ushqimin” i ndryshuar, për 

furnizimin/shpërndarjen me produktet ushqimore në ambjentet e përcaktuara, si dhe për ruajtjen e 

higjenës dhe mjediset, kushteve tekniko-teknologjike dhe personelit. 

 

2.1    Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 

(2019, 2020, 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 vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët 

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

të periudhës së kërkuar të 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”.  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

 

Vlera e kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të procedurës. 

Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes financiare të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 

 

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; të 

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

publik” si dhe  të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për  auditimin  ligjor, organizimin  e  

profesionit  të  ekspertit  kontabël  të  regjistruar  dhe  kontabilistit  të  miratuar”. 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin  nr. 9920  date 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij. 

 

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 publikimit të njoftimit të kontratës, në vlerën 

jo më pak se 19% e vlerës së fondit limit. 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 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 
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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 41, pika 3 në kushtet kur kjo procedurë 

prokurimi është procedurë e hapur të VKM-së  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. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41 pika 4, të VKM–së nr. të VKM-së  nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” kërkohet që operatorët ekonomikë të vërtetojnë se kanë 

kapacitetet teknike për ekzekutimin e kontratës, pra operatorët ekonomik duhet të vërtetojnë që kanë 

mjetet e duhura për ushtrimin e veprimtarisë, i cili duhet të funksionojë në bazë të dispozitave ligjore 

në fuqi duke paraqitur nje deklarate. 

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

frigorifer), per transportin e mallrave, të cilin  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: 

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. 

Per mjetet 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. 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 për kryerjen e transportit të 

ushqimineve për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.  

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. 
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- 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: 

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

punonjëi, 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. Konkretisht: Referuar natyres se mallrave që kërkohen të prokurohen 

sic jane ushqimeper 23 IEVP dhe institucione te tjera eshte e nevojshme pasja e nje stafi te 

kualifikuar. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar ne nevojen per realizimin e 

kontrates së furnizimeve të mallrave  qe kerkohen. 

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

vetdeklarojë se, nga kontrolli i fundit i ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar 

se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore. Në rast se operatori ekonomik 

pjesëmarrës do të shpallet fitues, përpara lidhjes së marrëveshjes kuadër ka detyrimin të paraqesë 

dokumentacionin provues në lidhje me kontrollin e fundit të ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit, për të provuar ushtrimin e aktivitetit konform kërkesave ligjore.  

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

1. Në rast se operatori pjesmarrës nuk është prodhues, por do të përmbush kërkesat e AK  me 

kontratafurnizimi, atëherë këto kontrata duhet të deklarohen sipas tabeles nr 1. Operatoret palë 

të këtyre kontratave furnizimi duhet ta ushtrojne aktivitetin e tyre konform legjislacionit ne fuqi 

. 

 

Tabela 1 

Nr 

Emertimi I 

Artikullit 

Prodhuesi/Distributori 

I autorizuar 

Data e 

nenshkrimit te 

fillimit të 

kontratës se 

furnizimit 

Data e 

perfundimit te 

afatit kontratës 

se furnizimit 

1     

2     

3     

4     
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5     

Etj     

Shënim: 

Kontratat e  furnizimit për të gjithë artikujt objekt prokurimi qe do te deklarohen, detyrimisht do 

ti paraqiten Autoritetit Kontraktor përpara publikimit te fituesit paraprak. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

 

Shtojca 7 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

Loti 2 “Blerje bulmeti dhe nënprodukte të tij” 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të L.PP, nenit 26, të VKM nr. 

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

 

2.      Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.2 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim, 

përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz” dhe  Licencë të kategorisë 

“II.1.B- Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)”, të lëshuar nga Qendra 

Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik, sipas 

Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 19.11.2018). 

 

Shënim 1.1: 

Operatori ekonomik ne zbatim te ligjit nr. 9863, date 28.01.2008 “Per ushqimin”, konkretisht neni 

19, per cdo stabiliment qe disponon (pronesi dhe/ose qira) te paraqes tabelen me informacion si me 

poshte: 

Nr. Vendodhja Statusi Nr. i regjistrit të posacem 

1  Pronesi/qira/perdorim  

Etj.   Pronesi/qira/perdorim  

 

Detyrimisht duhet qe cdo stabiliment duhet te jete i pajisur me licence perkatese. Ne rast te 

konstatimit te ushtrimit te stabilimentit jo ne perputhje me kete nen do te referohen prane AKU 

per ndjekjen e procedurave perkatese administrative sipas nenin 68 te ligjit nr. 9863, date 

28.01.2008 “Per ushqimin”.  

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 41, pika 4 , gërma a) e VKM nr.285, datë 19.05.2021  
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“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”; si dhe me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për kryerjen e shërbimeve, 

objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore. Operatorët Ekonomik duhet të 

zbatojnë kërkesat e Ligjit Nr.9863 datë 28.01.2008 “Për ushqimin” i ndryshuar, për 

furnizimin/shpërndarjen me produktet ushqimore në ambjentet e përcaktuara, si dhe për ruajtjen e 

higjenës dhe mjediset, kushteve tekniko-teknologjike dhe personelit. 

 

3.1    Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 

(2019, 2020, 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 vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët 

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

të periudhës së kërkuar të 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”.  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

 

Vlera e kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të procedurës. 

Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes financiare të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 

 

2.2.3 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; të 

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

publik” si dhe  të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për  auditimin  ligjor, organizimin  e  

profesionit  të  ekspertit  kontabël  të  regjistruar  dhe  kontabilistit  të  miratuar”. 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin  nr. 9920  date 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij. 

 

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 publikimit të njoftimit të kontratës, në vlerën 

jo më pak se 39% e vlerës së fondit limit. 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 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.  
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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 41, pika 3 në kushtet kur kjo procedurë 

prokurimi është procedurë e hapur të VKM-së  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. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41 pika 4, të VKM–së nr. të VKM-së  nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” kërkohet që operatorët ekonomikë të vërtetojnë se kanë 

kapacitetet teknike për ekzekutimin e kontratës, pra operatorët ekonomik duhet të vërtetojnë që kanë 

mjetet e duhura për ushtrimin e veprimtarisë, i cili duhet të funksionojë në bazë të dispozitave ligjore 

në fuqi duke paraqitur nje deklarate. 

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

(frigorifer), per transportin e mallrave, të cilin  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: 

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. 

Per mjetet 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. 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 për kryerjen e transportit të 

ushqimineve për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.  

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 
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- 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: 

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

punonjëi, 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. Konkretisht: Referuar natyres se mallrave që kërkohen të prokurohen 

sic jane ushqimeper 23 IEVP dhe institucione te tjera eshte e nevojshme pasja e nje stafi te 

kualifikuar. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar ne nevojen per realizimin e 

kontrates së furnizimeve të mallrave  qe kerkohen. 

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

vetdeklarojë se, nga kontrolli i fundit i ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar 

se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore. Në rast se operatori ekonomik 

pjesëmarrës do të shpallet fitues, përpara lidhjes së marrëveshjes kuadër ka detyrimin të paraqesë 

dokumentacionin provues në lidhje me kontrollin e fundit të ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit, për të provuar ushtrimin e aktivitetit konform kërkesave ligjore.  

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

1. Në rast se operatori pjesmarrës nuk është prodhues, por do të përmbush kërkesat e AK  me 

kontratafurnizimi, atëherë këto kontrata duhet të deklarohen sipas tabeles nr 1. Operatoret palë 

të këtyre kontratave furnizimi duhet ta ushtrojne aktivitetin e tyre konform legjislacionit ne fuqi 

. 

 

Tabela 1 

Nr 

Emertimi I 

Artikullit 

Prodhuesi/Distributori 

I autorizuar 

Data e 

nenshkrimit te 

fillimit të 

kontratës se 

furnizimit 

Data e 

perfundimit te 

afatit kontratës 

se furnizimit 

1     
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2     

3     

4     

5     

Etj     

Shënim: 

Kontratat e  furnizimit për të gjithë artikujt objekt prokurimi qe do te deklarohen, detyrimisht do 

ti paraqiten Autoritetit Kontraktor përpara publikimit te fituesit paraprak. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

Shtojca 7 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

Loti 3 “Blerje mish dhe nënproduktet e tij” 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të L.PP, nenit 26, të VKM nr. 

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

 

2.      Ofertuesi duhet të paraqesë: 

3.2 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim, 

përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz” dhe  Licencë të kategorisë 

“II.1.B- Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)”, të lëshuar nga Qendra 

Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik, sipas 

Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 19.11.2018). 

 

Shënim 1.1: 

Operatori ekonomik ne zbatim te ligjit nr. 9863, date 28.01.2008 “Per ushqimin”, konkretisht neni 

19, per cdo stabiliment qe disponon (pronesi dhe/ose qira) te paraqes tabelen me informacion si me 

poshte: 

Nr. Vendodhja Statusi Nr. i regjistrit të posacem 

1  Pronesi/qira/perdorim  

Etj.   Pronesi/qira/perdorim  

 

Detyrimisht duhet qe cdo stabiliment duhet te jete i pajisur me licence perkatese. Ne rast te 

konstatimit te ushtrimit te stabilimentit jo ne perputhje me kete nen do te referohen prane AKU 

per ndjekjen e procedurave perkatese administrative sipas nenin 68 te ligjit nr. 9863, date 

28.01.2008 “Per ushqimin”.  
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Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 41, pika 4 , gërma a) e VKM nr.285, datë 19.05.2021  

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”; si dhe me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për kryerjen e shërbimeve, 

objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore. Operatorët Ekonomik duhet të 

zbatojnë kërkesat e Ligjit Nr.9863 datë 28.01.2008 “Për ushqimin” i ndryshuar, për 

furnizimin/shpërndarjen me produktet ushqimore në ambjentet e përcaktuara, si dhe për ruajtjen e 

higjenës dhe mjediset, kushteve tekniko-teknologjike dhe personelit. 

 

4.1    Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 

(2019, 2020, 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 vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët 

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

të periudhës së kërkuar të 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”.  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

 

Vlera e kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të procedurës. 

Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes financiare të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 

 

2.2.4 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; të 

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

publik” si dhe  të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për  auditimin  ligjor, organizimin  e  

profesionit  të  ekspertit  kontabël  të  regjistruar  dhe  kontabilistit  të  miratuar”. 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin  nr. 9920  date 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij. 

 

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 publikimit të njoftimit të kontratës, në vlerën 

jo më pak se 39% e vlerës së fondit limit. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet 

të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë: 
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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 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 41, pika 3 në kushtet kur kjo procedurë 

prokurimi është procedurë e hapur të VKM-së  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. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41 pika 4, të VKM–së nr. të VKM-së  nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” kërkohet që operatorët ekonomikë të vërtetojnë se kanë 

kapacitetet teknike për ekzekutimin e kontratës, pra operatorët ekonomik duhet të vërtetojnë që kanë 

mjetet e duhura për ushtrimin e veprimtarisë, i cili duhet të funksionojë në bazë të dispozitave ligjore 

në fuqi duke paraqitur nje deklarate. 

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

(frigorifer), per transportin e mallrave, të cilin  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: 

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. 

Per mjetet 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. 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 për kryerjen e transportit të 

ushqimineve për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.  

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: 
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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: 

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

punonjëi, 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. Konkretisht: Referuar natyres se mallrave që kërkohen të prokurohen 

sic jane ushqimeper 23 IEVP dhe institucione te tjera eshte e nevojshme pasja e nje stafi te 

kualifikuar. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar ne nevojen per realizimin e 

kontrates së furnizimeve të mallrave  qe kerkohen. 

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

vetdeklarojë se, nga kontrolli i fundit i ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar 

se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore. Në rast se operatori ekonomik 

pjesëmarrës do të shpallet fitues, përpara lidhjes së marrëveshjes kuadër ka detyrimin të paraqesë 

dokumentacionin provues në lidhje me kontrollin e fundit të ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit, për të provuar ushtrimin e aktivitetit konform kërkesave ligjore.  

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

2. Në rast se operatori pjesmarrës nuk është prodhues, por do të përmbush kërkesat e AK  me 

kontratafurnizimi, atëherë këto kontrata duhet të deklarohen sipas tabeles nr 1. Operatoret palë 

të këtyre kontratave furnizimi duhet ta ushtrojne aktivitetin e tyre konform legjislacionit ne fuqi 

. 

 

Tabela 1 
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Nr 

Emertimi I 

Artikullit 

Prodhuesi/Distributori 

I autorizuar 

Data e 

nenshkrimit te 

fillimit të 

kontratës se 

furnizimit 

Data e 

perfundimit te 

afatit kontratës 

se furnizimit 

1     

2     

3     

4     

5     

Etj     

Shënim: 

Kontratat e  furnizimit për të gjithë artikujt objekt prokurimi qe do te deklarohen, detyrimisht do 

ti paraqiten Autoritetit Kontraktor përpara publikimit te fituesit paraprak. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

Shtojca 7 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

Loti 4 " Ushqime Koloniale " 

 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të L.PP, nenit 26, të VKM nr. 

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

 

2.      Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

1. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - 

Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, në emër të 

tij, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një 

operatori tjetër ekonomik, sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 

19.11.2018 nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik. Per kete arsye 

detyrimisht Operatori ekonomik pjesemarres duhet te jete i licensuar sipas dispozitave 

perkatese ligjore dhe nen ligjore).  

 

 

Shënim 1.1: 
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Operatori ekonomik ne zbatim te ligjit nr. 9863, date 28.01.2008 “Per ushqimin”, konkretisht neni 

19, per cdo stabiliment qe disponon (pronesi dhe/ose qira) te paraqes tabelen me informacion si me 

poshte: 

Nr. Vendodhja Statusi Nr. i regjistrit të posacem 

1  Pronesi/qira/perdorim  

Etj.   Pronesi/qira/perdorim  

 

Detyrimisht duhet qe cdo stabiliment duhet te jete i pajisur me licence perkatese. Ne rast te 

konstatimit te ushtrimit te stabilimentit jo ne perputhje me kete nen do te referohen prane AKU per 

ndjekjen e procedurave perkatese administrative sipas nenin 68 te ligjit nr. 9863, date 28.01.2008 

“Per ushqimin”.  

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 41, pika 4 , gërma a) e VKM nr.285, datë 19.05.2021  

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”; si dhe me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për kryerjen e shërbimeve, 

objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore. Operatorët Ekonomik duhet të 

zbatojnë kërkesat e Ligjit Nr.9863 datë 28.01.2008 “Për ushqimin” i ndryshuar, për 

furnizimin/shpërndarjen me produktet ushqimore në ambjentet e përcaktuara, si dhe për ruajtjen e 

higjenës dhe mjediset, kushteve tekniko-teknologjike dhe personelit. 

 

2.2    Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 

(2019, 2020, 2021), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë 

jo më e vogël se 39% e vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët 

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

të periudhës së kërkuar të 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”.  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

 

Vlera e kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të procedurës. 

Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes financiare të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 

 

2.2.5 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; të 

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

publik” si dhe  të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për  auditimin  ligjor, organizimin  e  

profesionit  të  ekspertit  kontabël  të  regjistruar  dhe  kontabilistit  të  miratuar”. 
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Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin  nr. 9920  date 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij. 

 

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 publikimit të njoftimit të kontratës, në vlerën 

jo më pak se 39% e vlerës së fondit limit. 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 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 41, pika 3 në kushtet kur kjo procedurë 

prokurimi është procedurë e hapur të VKM-së  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. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41 pika 4, të VKM–së nr. të VKM-së  nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” kërkohet që operatorët ekonomikë të vërtetojnë se kanë 

kapacitetet teknike për ekzekutimin e kontratës, pra operatorët ekonomik duhet të vërtetojnë që kanë 

mjetet e duhura për ushtrimin e veprimtarisë, i cili duhet të funksionojë në bazë të dispozitave ligjore 

në fuqi duke paraqitur nje deklarate. 

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

frigorifer), per transportin e mallrave, të cilin  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: 

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

qiradhenesit dhe qiramarresit. 
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Për këtë mjet duhet të paraqesi librezë qarkullimi, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të 

mjeteve. 

Per mjetet 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. 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 për kryerjen e transportit të 

ushqimineve për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.  

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: 

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

punonjëi, 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. Konkretisht: Referuar natyres se mallrave që kërkohen të prokurohen 

sic jane ushqimeper 23 IEVP dhe institucione te tjera eshte e nevojshme pasja e nje stafi te 

kualifikuar. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar ne nevojen per realizimin e 

kontrates së furnizimeve të mallrave  qe kerkohen. 

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

vetdeklarojë se, nga kontrolli i fundit i ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar 

se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore. Në rast se operatori ekonomik 

pjesëmarrës do të shpallet fitues, përpara lidhjes së marrëveshjes kuadër ka detyrimin të paraqesë 

dokumentacionin provues në lidhje me kontrollin e fundit të ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit, për të provuar ushtrimin e aktivitetit konform kërkesave ligjore.  



19 

 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

1. Në rast se operatori pjesmarrës nuk është prodhues, por do të përmbush kërkesat e AK  me 

kontrata furnizimi, atëherë këto kontrata duhet të deklarohen sipas tabeles nr 1. Operatoret palë 

të këtyre kontratave furnizimi duhet ta ushtrojne aktivitetin e tyre konform legjislacionit ne fuqi 

. 

 

Tabela 1 

Nr 

Emertimi I 

Artikullit 

Prodhuesi/Distributori 

I autorizuar 

Data e 

nenshkrimit te 

fillimit të 

kontratës se 

furnizimit 

Data e 

perfundimit te 

afatit kontratës 

se furnizimit 

1     

2     

3     

4     

5     

Etj     

Shënim: 

Kontratat e  furnizimit për të gjithë artikujt objekt prokurimi qe do te deklarohen, detyrimisht do 

ti paraqiten Autoritetit Kontraktor përpara publikimit te fituesit paraprak. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

 

 

 

  “Loti 5 " Blerje Vezë” 

 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të L.PP, nenit 26, të VKM nr. 

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

 

2.      Ofertuesi duhet të paraqesë: 
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2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

1. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim, 

përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz” dhe  Licencë të kategorisë 

“II.1.B- Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)”, të lëshuar nga 

Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik, 

sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 19.11.2018). 

 

Shënim 1.1: 

Operatori ekonomik ne zbatim te ligjit nr. 9863, date 28.01.2008 “Per ushqimin”, konkretisht neni 

19, per cdo stabiliment qe disponon (pronesi dhe/ose qira) te paraqes tabelen me informacion si me 

poshte: 

Nr. Vendodhja Statusi Nr. i regjistrit të posacem 

1  Pronesi/qira/perdorim  

Etj.   Pronesi/qira/perdorim  

 

Detyrimisht duhet qe cdo stabiliment duhet te jete i pajisur me licence perkatese. Ne rast te 

konstatimit te ushtrimit te stabilimentit jo ne perputhje me kete nen do te referohen prane AKU 

per ndjekjen e procedurave perkatese administrative sipas nenin 68 te ligjit nr. 9863, date 

28.01.2008 “Per ushqimin”.  

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 41, pika 4 , gërma a) e VKM nr.285, datë 19.05.2021  

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”; si dhe me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për kryerjen e shërbimeve, 

objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore. Operatorët Ekonomik duhet të 

zbatojnë kërkesat e Ligjit Nr.9863 datë 28.01.2008 “Për ushqimin” i ndryshuar, për 

furnizimin/shpërndarjen me produktet ushqimore në ambjentet e përcaktuara, si dhe për ruajtjen e 

higjenës dhe mjediset, kushteve tekniko-teknologjike dhe personelit. 

 

2.2    Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 

(2019, 2020, 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 vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët 

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

të periudhës së kërkuar të 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”.  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

 

Vlera e kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të procedurës. 

Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes financiare të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 

 

2.2.2Operatorët 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 
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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; të 

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

publik” si dhe  të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për  auditimin  ligjor, organizimin  e  

profesionit  të  ekspertit  kontabël  të  regjistruar  dhe  kontabilistit  të  miratuar”. 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin  nr. 9920  date 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij. 

 

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 publikimit të njoftimit të kontratës, në vlerën 

jo më pak se 19% e vlerës së fondit limit. 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 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 41, pika 3 në kushtet kur kjo procedurë 

prokurimi është procedurë e hapur të VKM-së  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. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41 pika 4, të VKM–së nr. të VKM-së  nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” kërkohet që operatorët ekonomikë të vërtetojnë se kanë 

kapacitetet teknike për ekzekutimin e kontratës, pra operatorët ekonomik duhet të vërtetojnë që kanë 

mjetet e duhura për ushtrimin e veprimtarisë, i cili duhet të funksionojë në bazë të dispozitave ligjore 

në fuqi duke paraqitur nje deklarate. 

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

(frigorifer). 

Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem: 
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Nr. Lloji i mjetit Targa Kapaciteti mbajtes  Statusi 

1    Pronesi/qira/perdorim 

2    Pronesi/qira/perdorim 

 

Shenim: 

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. 

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 për kryerjen e transportit të 

ushqimineve për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.  

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: 

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

punonjëi, 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. Konkretisht: Referuar natyres se mallrave që kërkohen të prokurohen 

sic jane ushqimeper 23 IEVP dhe institucione te tjera eshte e nevojshme pasja e nje stafi te 

kualifikuar. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar ne nevojen per realizimin e 

kontrates së furnizimeve të mallrave  qe kerkohen. 

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

vetdeklarojë se, nga kontrolli i fundit i ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar 
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se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore. Në rast se operatori ekonomik 

pjesëmarrës do të shpallet fitues, përpara lidhjes së marrëveshjes kuadër ka detyrimin të paraqesë 

dokumentacionin provues në lidhje me kontrollin e fundit të ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit, për të provuar ushtrimin e aktivitetit konform kërkesave ligjore.  

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

1. Në rast se operatori pjesmarrës nuk është prodhues, por do të përmbush kërkesat e AK  me 

kontrata furnizimi, atëherë këto kontrata duhet të deklarohen sipas tabeles nr 1. Operatoret palë 

të këtyre kontratave furnizimi duhet ta ushtrojne aktivitetin e tyre konform legjislacionit ne fuqi 

. 

 

Tabela 1 

Nr 

Emertimi I 

Artikullit 

Prodhuesi/Distributori 

I autorizuar 

Data e 

nenshkrimit te 

fillimit të 

kontratës se 

furnizimit 

Data e 

perfundimit te 

afatit kontratës 

se furnizimit 

1     

2     

3     

4     

5     

Etj     

Shënim: 

Kontratat e  furnizimit për të gjithë artikujt objekt prokurimi qe do te deklarohen, detyrimisht do 

ti paraqiten Autoritetit Kontraktor përpara publikimit te fituesit paraprak. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

 

Shtojca 7 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

Loti 6 " Blerje peshq " 

 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  
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Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të L.PP, nenit 26, të VKM nr. 

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

 

2.      Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.3 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - Prodhim, 

përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz” dhe  Licencë të kategorisë 

“II.1.B- Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz)”, të lëshuar nga Qendra 

Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik, sipas 

Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 19.11.2018). 

 

Shënim 1.1: 

Operatori ekonomik ne zbatim te ligjit nr. 9863, date 28.01.2008 “Per ushqimin”, konkretisht neni 

19, per cdo stabiliment qe disponon (pronesi dhe/ose qira) te paraqes tabelen me informacion si me 

poshte: 

Nr. Vendodhja Statusi Nr. i regjistrit të posacem 

1  Pronesi/qira/perdorim  

Etj.   Pronesi/qira/perdorim  

 

Detyrimisht duhet qe cdo stabiliment duhet te jete i pajisur me licence perkatese. Ne rast te 

konstatimit te ushtrimit te stabilimentit jo ne perputhje me kete nen do te referohen prane AKU 

per ndjekjen e procedurave perkatese administrative sipas nenin 68 te ligjit nr. 9863, date 

28.01.2008 “Per ushqimin”.  

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 41, pika 4 , gërma a) e VKM nr.285, datë 19.05.2021  

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”; si dhe me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për kryerjen e shërbimeve, 

objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore. Operatorët Ekonomik duhet të 

zbatojnë kërkesat e Ligjit Nr.9863 datë 28.01.2008 “Për ushqimin” i ndryshuar, për 

furnizimin/shpërndarjen me produktet ushqimore në ambjentet e përcaktuara, si dhe për ruajtjen e 

higjenës dhe mjediset, kushteve tekniko-teknologjike dhe personelit. 

 

2.1   Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 

(2019, 2020, 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 vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët 

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

të periudhës së kërkuar të 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”.  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

 

Vlera e kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të procedurës. 

Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes financiare të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 
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2.2.2Operatorët 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; të 

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

publik” si dhe  të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për  auditimin  ligjor, organizimin  e  

profesionit  të  ekspertit  kontabël  të  regjistruar  dhe  kontabilistit  të  miratuar”. 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin  nr. 9920  date 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij. 

 

2.2    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 publikimit të njoftimit të kontratës, në vlerën 

jo më pak se 19% e vlerës së fondit limit. 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 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 41, pika 3 në kushtet kur kjo procedurë 

prokurimi është procedurë e hapur të VKM-së  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. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41 pika 4, të VKM–së nr. të VKM-së  nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” kërkohet që operatorët ekonomikë të vërtetojnë se kanë 

kapacitetet teknike për ekzekutimin e kontratës, pra operatorët ekonomik duhet të vërtetojnë që kanë 

mjetet e duhura për ushtrimin e veprimtarisë, i cili duhet të funksionojë në bazë të dispozitave ligjore 

në fuqi duke paraqitur nje deklarate. 



26 

 

3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë të paktën 1 (një) automjete ATV 

(frigorifer), per transportin e mallrave, të cilin  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: 

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. 

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 për kryerjen e transportit të 

ushqimineve për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.  

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: 

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

punonjëi, 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. Konkretisht: Referuar natyres se mallrave që kërkohen të prokurohen 

sic jane ushqimeper 23 IEVP dhe institucione te tjera eshte e nevojshme pasja e nje stafi te 

kualifikuar. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar ne nevojen per realizimin e 

kontrates së furnizimeve të mallrave  qe kerkohen. 
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5. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes një deklaratë, me anë të së cilës duhet të 

vetdeklarojë se, nga kontrolli i fundit i ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar 

se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore. Në rast se operatori ekonomik 

pjesëmarrës do të shpallet fitues, përpara lidhjes së marrëveshjes kuadër ka detyrimin të paraqesë 

dokumentacionin provues në lidhje me kontrollin e fundit të ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit, për të provuar ushtrimin e aktivitetit konform kërkesave ligjore.  

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

1. Në rast se operatori pjesmarrës nuk është prodhues, por do të përmbush kërkesat e AK  me 

kontrata furnizimi, atëherë këto kontrata duhet të deklarohen sipas tabeles nr 1. Operatoret palë 

të këtyre kontratave furnizimi duhet ta ushtrojne aktivitetin e tyre konform legjislacionit ne fuqi 

. 

 

Tabela 1 

Nr 

Emertimi I 

Artikullit 

Prodhuesi/Distributori 

I autorizuar 

Data e 

nenshkrimit te 

fillimit të 

kontratës se 

furnizimit 

Data e 

perfundimit te 

afatit kontratës 

se furnizimit 

1     

2     

3     

4     

5     

Etj     

Shënim: 

Kontratat e  furnizimit për të gjithë artikujt objekt prokurimi qe do te deklarohen, detyrimisht do 

ti paraqiten Autoritetit Kontraktor përpara publikimit te fituesit paraprak. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

 

 

Shtojca 7 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

Loti 7 “Blerje Fruta- Perime "  

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 
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b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të L.PP, nenit 26, të VKM nr. 

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

 

2.      Ofertuesi duhet të paraqesë: 

3.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

2. Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes Licencë të kategorisë “II.1.A.1 - 

Prodhim, përpunim dhe shpërndarje me shumicë e ushqimeve për njerëz”, në emër të 

tij, të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (nuk lejohet përdorimi i Licencës së një 

operatori tjetër ekonomik, sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe AKU-së të datës 

19.11.2018 nuk lejohet përdorimi i Licencës së një operatori tjetër ekonomik. Per kete arsye 

detyrimisht Operatori ekonomik pjesemarres duhet te jete i licensuar sipas dispozitave 

perkatese ligjore dhe nen ligjore).  

 

 

Shënim 1.1: 

Operatori ekonomik ne zbatim te ligjit nr. 9863, date 28.01.2008 “Per ushqimin”, konkretisht neni 

19, per cdo stabiliment qe disponon (pronesi dhe/ose qira) te paraqes tabelen me informacion si me 

poshte: 

Nr. Vendodhja Statusi Nr. i regjistrit të posacem 

1  Pronesi/qira/perdorim  

Etj.   Pronesi/qira/perdorim  

 

Detyrimisht duhet qe cdo stabiliment duhet te jete i pajisur me licence perkatese. Ne rast te 

konstatimit te ushtrimit te stabilimentit jo ne perputhje me kete nen do te referohen prane AKU per 

ndjekjen e procedurave perkatese administrative sipas nenin 68 te ligjit nr. 9863, date 28.01.2008 

“Per ushqimin”.  

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 41, pika 4 , gërma a) e VKM nr.285, datë 19.05.2021  

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”; si dhe me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për kryerjen e shërbimeve, 

objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore. Operatorët Ekonomik duhet të 

zbatojnë kërkesat e Ligjit Nr.9863 datë 28.01.2008 “Për ushqimin” i ndryshuar, për 

furnizimin/shpërndarjen me produktet ushqimore në ambjentet e përcaktuara, si dhe për ruajtjen e 

higjenës dhe mjediset, kushteve tekniko-teknologjike dhe personelit. 

 

2.2   Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 

(2019, 2020, 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 vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët 

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

të periudhës së kërkuar të 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”.  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 
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Vlera e kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të procedurës. 

Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes financiare të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 

 

2.2.2Operatorët 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; të 

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

publik” si dhe  të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “Për  auditimin  ligjor, organizimin  e  

profesionit  të  ekspertit  kontabël  të  regjistruar  dhe  kontabilistit  të  miratuar”. 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin  nr. 9920  date 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij. 

 

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 publikimit të njoftimit të kontratës, në vlerën 

jo më pak se 19% e vlerës së fondit limit. 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 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 41, pika 3 në kushtet kur kjo procedurë 

prokurimi është procedurë e hapur të VKM-së  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. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41 pika 4, të VKM–së nr. të VKM-së  nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” kërkohet që operatorët ekonomikë të vërtetojnë se kanë 
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kapacitetet teknike për ekzekutimin e kontratës, pra operatorët ekonomik duhet të vërtetojnë që kanë 

mjetet e duhura për ushtrimin e veprimtarisë, i cili duhet të funksionojë në bazë të dispozitave ligjore 

në fuqi duke paraqitur nje deklarate. 

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

frigorifer), per transportin e mallrave, të cilin  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: 

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. 

Per mjetet 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. 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 për kryerjen e transportit të 

ushqimineve për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.  

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: 

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

punonjëi, 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 
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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. Konkretisht: Referuar natyres se mallrave që kërkohen të prokurohen 

sic jane ushqimeper 23 IEVP dhe institucione te tjera eshte e nevojshme pasja e nje stafi te 

kualifikuar. Ky numer minimal ështe kërkuar duke u bazuar ne nevojen per realizimin e 

kontrates së furnizimeve të mallrave  qe kerkohen. 

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

vetdeklarojë se, nga kontrolli i fundit i ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, ka rezultuar 

se subjekti ushtron aktivitet konform kërkesave ligjore. Në rast se operatori ekonomik 

pjesëmarrës do të shpallet fitues, përpara lidhjes së marrëveshjes kuadër ka detyrimin të paraqesë 

dokumentacionin provues në lidhje me kontrollin e fundit të ushtruar nga Autoriteti Kombëtar i 

Ushqimit, për të provuar ushtrimin e aktivitetit konform kërkesave ligjore.  

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

1. Në rast se operatori pjesmarrës nuk është prodhues, por do të përmbush kërkesat e AK  me 

kontrata furnizimi, atëherë këto kontrata duhet të deklarohen sipas tabeles nr 1. Operatoret palë 

të këtyre kontratave furnizimi duhet ta ushtrojne aktivitetin e tyre konform legjislacionit ne fuqi 

. 

 

Tabela 1 

Nr 

Emertimi I 

Artikullit 

Prodhuesi/Distributori 

I autorizuar 

Data e 

nenshkrimit te 

fillimit të 

kontratës se 

furnizimit 

Data e 

perfundimit te 

afatit kontratës 

se furnizimit 

1     

2     

3     

4     

5     

Etj     

Shënim: 

Kontratat e  furnizimit për të gjithë artikujt objekt prokurimi qe do te deklarohen, detyrimisht do 

ti paraqiten Autoritetit Kontraktor përpara publikimit te fituesit paraprak. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 41, pika 6, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” ....”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara 

në këtë nen, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të 

cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës”. 

 

Data e publikimit të njoftimit është 27.01.2023 dhe data e zhvillimit të procedurës së prokurimit 

elektronik është 27.02.2023 ora: 11:00 në faqen e internetit www.app.gov.al, në Ministrinë e 

Brendshme, Agjencia Shteterore e Prokurimeve te Perqendruara. 

http://www.app.gov.al/

