
                                                                                                                          Datë 13.02.2023 

 

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime 

 

 

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: “SHËRBIM PRINTIMI PËR AKADEMINË E 

SIGURISË” 

 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 79800000-

2. 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  5,986,765 (pesë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e 

shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë) Lekë (pa TVSH). 

 

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

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

publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara ka 

hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve 

për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës... 

 

 

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

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

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:  

 

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

1. Operatori ekonomik duhet te paraqese 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 fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë 



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

së kërkuar të tre viteve financiare. 

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

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

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet 

që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojë dhe aftësi zbatuese në lidhje me natyrën 

dhe vlerën e kontratës, prandaj është kërkuar që sherbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në 

vlerën jo më e vogël se  vlera e fondit limit. 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. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2019, 

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

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

duhet të shoqërohen edhe me raportet e  auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të 

kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në 

dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

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

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

prokurimit publik”. 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 teknike dhe profesionale:   

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të 

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

jo më pak se 19% e vlerës së fondit limit. Këto shërbime të mëparshme, të ngjashme, 

duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë: 

 Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror dhe/ose faturat tatimore ku të 

shënohen datat, shumat dhe  shërbimet  e kryera.  

  Kur shërbimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të  

paraqesë dëshmin përkatëse, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të 

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

tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimeve të realizuara. 

 

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

datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

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

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

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

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

 



 2.  Operatori/et ekonomik pjesemarres per te realizuar sherbimin objekt prokurimi, duhet te 

kete minimalisht te punësuar, 2 (punonjës) me profile inxhinier Mekanike ose inxhinier 

Elektronike ose inxhinier Informatike ose IT Për punonjësit me profesionet e mësipërme, 

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:   

- Diplomë përkatëse. 

- 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 çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve 

të ankimit ofertuesi fitues që të dorëzojë dokumentacionin e kerkuar te punonjesve prane AK. 

 

Shënim: 

Me qellim garantimin e gjithe perfshirjes, per ti dhene mundesi cdo operatori ekonomik per te 

marre pjese ne proceduren perkatese te prokurimit, punonjesit e mesiperm jo 

domosdoshmerisht duhet te figurojne ne listepagesat e shoqerise. Punonjesit mund te 

kontraktohen nga operatori ekonomik enkas per kete procedure prokurimi. 

Stafi që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë 

pjesë e planit të zbatimit të kontratës.  

 

Argumentimi ligjor : 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/a,b,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. 

 

3. Operatori ekonomik duhet të deklaroje se disponon, makinerite, dhe pajisjet, si më 

poshtë: 

 

Emertimi Njësi Sasi 

Statusi 

Në pronësi ose me 

qira 

Printer/kopje/skanim     A4  bardh/zi                              copë 44  

Printer/kopje/skanim     A4   color                                     copë 7  

Fotokopje A4/A3  copë 4  

Fotokopje A4                                                                           copë 4  

 

Shënim: 

Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit 

ofertuesi fitues duhet të paraqesin prane AK dokumentacion për pajisjet e mësipërme, që 

vërtetojnë se, këto pajisje i ka në pronësi, ose me qera, ose me huapërdorje (fatura blerje / 

dokumente zhdoganimi / kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / kontratë dhurimi / çdo 



dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil 

të Republikës së Shqipërisë).  

 
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 shërbimit për të 

përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Pajisje te kerkuara nga 

autoriteti kontraktor perfitues fundor I ketij sherbimi. 

 

4. Operatori ekonomik duhet të duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës të deklarojë se 

riparimi i pajisjes së difektuar do të riparohet brenda 24 orë nga njoftimi, në çdo vend të 

instalimit të pajisjes. 

Shënim: Rastet kur konstatohen deklarata të rreme, të paraqitura nga operatorët ekonomik në 

përmbushje të kritereve kualifikuese, do të konsiderohen si kusht për skualifikim, si dhe do te 

ndiqet procedura per perjashtim nga Agjencia e Prokurimit Publik. 

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

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

konsiderohen kushte për skualifikim. 

Data e publikimit të njoftimit është 14.02.2023 dhe data e zhvillimit të procedurës së prokurimit 

elektronik është 24.02.2023 ora: 11:00 në faqen e internetit www.app.gov.al, në Ministrinë e 

Brendshme, Agjencia Shtetërore e Prokurimeve  të Përqendruara. 

 

 

 

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

