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Data 23.02.2023 

 

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: “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh” ndarë në 3 (tre) Lote 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 50112110-7 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 16,999,333 (gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë 

e treqind e tridhjetë e tre) Lekë (pa TVSH). 

 

“Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh” ndarë në 3 (tre) Lote, me fond të marrëveshjes 

kuadër, në vlerën prej: 16,999,333 (gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë 

mijë e treqind e tridhjetë e tre) Lekë (pa TVSH) si me poshtë: 

- LOTI 1  “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Qendrën Spitalore “Xhaferr Kongoli” 

Elbasan”, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzet e katër) muaj, dhe me fond të marrëveshjes 

kuadër:  8,883,400 (tetë milion e tetëqind e tetëdhjetë e tre mijë e katërqind) Lekë (pa TVSH).  
 

- LOTI 2  “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës”, 

me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, dhe me fond të marrëveshjes kuadër: 

3,000,000 (tre milion) Lekë (pa TVSH). 
 

- LOTI 3  “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës”, 

me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj, dhe me fond të marrëveshjes kuadër: 

5,115,933 (pesë milion e njëqind e pesëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e tridhjetë e tre) 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: 

 

LOTI 1 “RIPARIM DHE MIRËMBAJTJE AUTOMJETESH PËR QENDRËN SPITALORE 

“XHAFERR KONGOLI” ELBASAN” 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3 të DT; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 9 të DT; 

 

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”. 
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2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):  

 

1. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me Licencën e kategorisë VII.3.B.1, “Riparimi 

dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe 

rimorkiove”,  për pikat a, b, c, ç, në përputhje me legjislacionin, për lejet dhe licencat, si dhe 

Udhëzimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, me nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi 

i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për ambientin ku ushtron këtë aktivitet. 

 

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 në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të i Transportit dhe 

Infrastrukturës Nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”. 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. 

 

2. Operatori ekonomik ofertues, në lidhje me repartin e bojatisjes së mjeteve, duhet të jetë i pajisur me 

leje mjedisore të tipit B, Kodi III.1.B (ne pronesi ose me kontrate sherbimi), lëshuar nga Qendra 

Kombëtare e Biznesit (QKB), për vendin ku ushtron këtë aktivitet. 

 

Shenim 2.1: 

Nëse Operatori Ekonomik, nuk disponon ne pronesi ambient per rapartin e bojatisjes por e siguron kete 

sherbim nepermjet nenkontraktimit, duhet të marrë përsipër, nëpërmjet një vetdeklarate, se do të kryerjë, 

me shpenzimet e veta, transportin e mjeteve për të gjitha shërbimet e kërkuara në shtojcën 6. 

 

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/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, si dhe të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009, "Për licencat 

dhe lejet, që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të 

tjera nënligjore të përbashkëta", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që 

kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur 

kontratën, të cilat janë të nevojshme për realizimin e shërbimeve kundrejt autoritetit kontrakor. 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

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 e Lotit 1. 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”. 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 
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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, ligji nr.10091si 

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

janë vendosur kriteret e mësipërme, për të vërtetuar se operatorët ekonomikë zotërojnë kapacitetet 

ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën me sukses. 

 

2.3 Aftësitë 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 39% e 

vlerës së fondit limit të këtij loti. 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 

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

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

ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e shërbimeve të realizuara. 
 Kur shërbimet 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 shërbimeve të realizuara.   

Argumentimi: 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”, e ndryshuar. 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 39% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi 

të përcaktuar në nenin e sipërcituar.  

 

2.    Operatori ekonomik pjesemarrës duhet të ketë personelin teknik të nevojshëm për realizimin e 

kontratës, në përbërje të të cilit të ketë minimalisht 4 (katër) punonjës sipas profileve të 

mëposhtme:  

- 1 (një) motorrist; 

- 1 (një) xhenerik; 

- 1 (një) elektroauto; 

- 1 (një) bojaxhi 

 

Për të vertetuar se operatori ekonomik ka të punësuar në stafin e tij teknik personelin teknik të me profilet 

e punës të cituara më sipër, për secilin prej tyre duhet të paraqesë:  

 

- kontratat individuale të punës. 

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

meposhtem: 

 

Nr Emër Mbiemër Profesioni Data e fillimit të 

marredhënieve të punës 

1    

2    

 

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

të zbatimit të kontratës.  
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Shënim 2.1:  

Me qëllim garantimin e gjithëpërfshirjes, për ti dhënë mundësi cdo operatori ekonomik për të marrë pjesë 

në proceduren përkatëse të prokurimit, punonjësit e mësiperm jo domosdoshmërisht duhet të figurojnë në 

listëpagesat e shoqerisë. Punonjësit mund të kontraktohen nga operatori ekonomik enkas për këtë procedurë 

prokurimi. 
 

Shënim 2.2 : Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të 

ankimimit ofertuesi fitues që të dorëzojë kontratat individuale te punes prane AK. 

 

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”  e ndryshuar, 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 shërbimeve që kërkohen të prokurohen sic jane riparime dhe mirmbajtje të agregatit të motorrit, të 

karrocerise, te sistemeve  drejtimit, frenimit, kondicionimit, amortizimit etj eshte e nevojshme pasja e nje 

stafi teknik me profesione si motorrist, xhenerikë, elektroaut, bojaxhi e vertetuar kjo ne baze te kontratave 

te punës si dhe të deklaratës se plotësuar nga operatori ekonomik me qellim realizimin me sukses të 

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

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

mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik 

ofertues duhet të ketë në stafin e tij  punonjës të aftë profesionalisht për realizimin e objektit. 

 

3. Operatori ekonomik duhet të ketë te punësuar në stafin e tij, të paktën: 

- 1 (një) Inxhinier mekanik/ teknik/ mekanik transporti, në detyrën/rolin e drejtuesit teknik. 

Për punonjësin e drejtuesit teknik, OE duhet të paraqesi diplomë perkatëse si dhe kontratën e punës ku te 

jete percaktuar roli i tij si drejtues teknik. Drejtuesi teknik duhet të jetë me kohë të plotë pune pranë 

operatorit ekonomik. 

 

Shënim 3.1: 
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.  
 

Shënim 3.2: Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të 

ankimimit ofertuesi fitues duhet të dorëzojë prane AK diplomën perkatëse dhe kontratën e punes. 

 

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” e ndryshuar, 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. Autoriteti Kontraktor ka 

kërkuar që kontraktuesi duhet të përcaktojë një  person përgjegjës (drejtues teknik)  për kryerjen e 

shërbimeve i cili kanë  një rol të rëndësishëm  në mbarëvajtjen e punimeve  pasi ata  janë  përgjegjës për 

zbatimin e  objektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij. Dokumentacioni plotësues  i 

kërkuar në kriteret e veçanta për kualifikim pjesë përbërëse e dokumentave të tenderit, sikundër janë,  

kontratë pune e vlefshme, diploma etj janë vendosur për arsye se me paraqitjen e  këtij dokumentacioni 

vërtetohet se ky person përgjegjës është operativ  pranë Ofertuesve të mundshëm dhe në këtë mënyrë 

Autoriteti Kontraktor krijon bindjen se Operatorët ekonomikë pjesëmarrës zotërojnë personelin e 

nevojshëm për realizimin me sukses të objektit që prokurohet. Stafi teknik i kualifikuar është kërkuar ne 

raport me shërbimet qe kërkohen te realizohen te cilat janë elektrike, etj. Bazuar në parashikimet e 
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mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik 

ofertues duhet të ketë në stafin e tij  punonjës te afte profesionalisht për realizimin e objektit. 

 

4. Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon të paktën 1 (një) ambjent,ku ushtron veprimtarinë, 

për kryerjen e shërbimit të riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve. 

 

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

 

Nr. Vendodhja Statusi 

1  Pronesi/qira/perdorim 

 

Vendodhja që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë 

e planit te zbatimit të kontratës.  

 

Shënim 4.1: 

Nëse servisi, që disponon operatori ekonomik, ndodhet jashtë qarkut, ku ndodhet autoriteti kontraktor, 

operatori ekonomik duhet të marrë përsipër, nëpërmjet një vetdeklaratë, se do të kryerjë, me shpenzimet e 

veta, transportin e mjeteve, nga vendndodhja e autoritetit kontraktor deri në servis dhe anasjelltas, për të 

gjitha shërbimet e kërkuara në shtojcën 6. 

 

Shënim 4.2: 
Operatorët ekonomikë për ambjentin që ushtron aktivitetin duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit 

të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion  që vërtetojnë pronësinë, 

ose qiramarrjen, ose huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / 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”e ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

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

kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se shërbimi që ofrohet 

objekt i kësaj kontrate është riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve, te cilat  duhet te dërgohen ne 

ambjentet e servisit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor është e domosdoshme që operatorët ekonomik 

duhet të dëshmojnë që kanë minimalisht, 1 (një) ambjent ku ushtron aktivitetin e tij me qëllim realizimin te 

objektit te prokurimit. 

5. Operatori ekonomik duhet të disponojë pajisje dhe instrumente minimale të nevojshme për zbatimin e 

kontratës, si vijon:   

 

a) pajisje për kontrollin dhe realizimin e gjeometrisë (konvergjences) së rrotave të mjetit, të 

paktën 1(një) copë; 

b) pajisje bango provë, për motorrinë dhe alternator (dinamo); 

c) pajisje diagnostikuese, të difekteve elektronike në mjete, të paktën 1 (një) copë; 

d) pajisje për kontrollin dhe furnizimin e gazit të A/C; 

e) Paisje për kontrollin dhe testimin e sistemit të frenimit të automjetit. 

f) pajisje të lëvizshme (portabile) për ndezje emergjente të mjetit 12v & 24v; 

g) pajisje urë ngritese për automjetet, të paktën 1 (një) urë per mjetet objekt prokurimi.  

h) pajisje për kontrollin në presion të difektimit të cilindrave dhe testatave të motorrit;  

i) paisje për kontrollin në presion të difektimit të sistemit të ftohjes; 

j) paisje për zëvendësimin e vajit të motorrit; 

k) paisje për zmontimin dhe montimin e gomave në diskun e gomës të mjetit; 

l) paisje për kontrollin & balancimin e disqeve & gomave në mjet. 

 

Pajisjet që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e 

planit të zbatimit të kontratës.  
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Shënim 5.1:  

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe 

nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion për pajisjet dhe instrumentet e mësipërme, që vërtetojnë se, 

këto pajisje dhe insntrumente 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”i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

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

të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se  objekt i kësaj kontrate është 

riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve, te cilat duhet të realizohen sipas specifikimeve teknike, ku një 

pjese e tyre mund te ofrohet nga OE duhet të dëshmojnë që kanë minimalisht ambientin e prodhimit, 

makineritë, pajisjet, asetet e nevojshme të përcaktuara më sipër si dhe kapacitetet njerëzore, stafin e 

nevojshëm dhe kualifikimet profesionale me qëllim realizimin te objektit te prokurimit. Ndërkohe jo vetëm 

kaq, por specifikat e çdo pajisje janë të lidhur ngushtë me specifikat e përshkruara ne zërat e riparimit te 

kërkuara ne Shtojcën 6 (Formulari i shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit). 

Përfundimisht, nisur nga faktorët e mësipërm si dhe nga eksperienca e punës qe kemi ne fushën e autoriparimit, 

theksojmë që numri i kërkuar me sipër nga ana jone për pajisjet është minimal dhe kjo është bërë në 

përputhje me LPP-ën dhe VKM-ës, për të bërë të mundur kështu pjesëmarrjen e gjerë të OE në realizimin 

e kësaj procedure prokurimi. 

 

6. Operatori ekonomik duhet të disponoje minimalisht 1 (një) karrotrec,për transportimin e automjeteve 

të difektuara, ose në funksion të plotësimit të kriterit të përcaktuar në Shënim 4.1, të pikës 4,  të 

Kapacitetit Teknik,  

Për sa më sipër operatori ekonomik të paraqes një deklaratë perkatese sipas formatit te meposhtem: 

 

 

Nr. Lloji i mjetit Targa Kapaciteti mbajtes  Statusi 

1    Pronesi/qira/perdorim 

 

 

Mjeti i transportit që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë 

pjesë e planit të zbatimit të kontratës.  

 

Shënim 6.1: 
Operatorët ekonomikë për mjetin që disponon duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit 

të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentat që vërtetojnë që vërtetojnë pronësinë, 

ose qiramarrjen, ose me huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata huapërdorje / 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” e ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

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

të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se objekt i kësaj kontrate është riparim 

dhe mirëmbajtje  

e automjeteve, nder te cilat mund te ndodh qe ne raste te caktuara  duhet të transportojnë nje automjet te 

difektuar ne ambjentet e servisit qe disponon OE, është e domosdoshme që operatorët ekonomik duhet të 

dëshmojnë që kanë minimalisht, 1 (një) automjet, konktetisht karrotrec me qëllim realizimin te objektit te 

prokurimit. 
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7. Operatori ekonomik ne lidhje me Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit që do të përdoren gjatë 

realizimit të shërbimeve te percaktuara në shtojcën 6 Formulari i Shërbimave dhe Grafiku i ekzekutimit, 

duhet te plotësoje  tabelën e mëposhtme duke specifikuar  vendin e origjinës si dhe certifikimet te 

leshuara nga nje organ i akredituar.    

 

Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit Qendra Spitalore Xhaferr Kongoli 

Elbasan 
Nr. Emërtimi i produktit Vendi i origjinës Certifikatë konformiteti ose cilësie 

CE/ekuivalent 

 

 

akredituar 

1    

2    

 

Shënim 7.1: 

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prane AK certifikatat e cdo produkti përpara publikimit të 

njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit.  

 

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

e planit të zbatimit të kontratës.  

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 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit  të certifikuara 

sipas standarteve kombëtare/ndërkombëtare për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin 

e objektit të prokurimit. 

 

8. Operatori ekonomik duhet të deklaroj Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit duhet të ofrohen të reja 

dhe sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi. 

Argumentimi: Me anë të kësaj deklarate synohet që mallrat që do të dorëzohen të jënë të reja dhe me 

garanci nga prodhuesi dhe që fituesi i procedurës së prokurimit gjatë kësaj periudhe të garantojë për 

autoritetin kontraktor të përfshirë në këtë procedurë, riparimin, mirëmbajtjen dhe shërbim pa pagesë 

konform specifikimeve teknike sa herë të lind nevoja. 

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. 

Shënim: Rastet kur konstatohen deklarata të rreme, të praqitura 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.  

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

financiare (nënpika 1 e seksionit 2.2, të kritereve të veçanta për kualifikim) si dhe kapacitetet teknike 

(nënpikat 2 dhe shkronja g) e nënpikës 5 të seksionit 2.3, të kritereve të veçanta për kualifikim), sa shuma 

e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Në këtë rast, operatori ekonomik ofertues në më shumë 

se një Lot, duhet të paraqesë një deklaratë ku të listohen dokumentet e paraqitura në përmbushje të kritereve 

kumulative për Lotin konkret. Në rast se dokumentacioni i deklaruar dhe i dorëzuar në përmbushje të 

kritereve kumulative nuk plotëson kapacitetet ekonomike - financiare dhe kapacitetet teknike për të gjitha 

Lotet ku operatori ekonomik ka ofertuar, do të kualifikohet vetëm në atë Lot ku oferta e tij është 

ekonomikisht më e favorshme.  
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LOTI 2 “RIPARIM DHE MIRËMBAJTJE AUTOMJETESH PËR DREJTORINË VENDORE TË 

POLICISË DURRËS” 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3 të DT; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 9 të DT; 

 

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 (nëse është e aplikueshme):  

 

1. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me Licencën e kategorisë VII.3.B.1, “Riparimi 

dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe 

rimorkiove”,  për pikat a, b, c, ç, në përputhje me legjislacionin, për lejet dhe licencat, si dhe 

Udhëzimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, me nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi 

i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për ambientin ku ushtron këtë aktivitet. 

 

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 në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të i Transportit dhe 

Infrastrukturës Nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”. 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. 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

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 e Lotit 2. 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” e ndryshuar. 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. 
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Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, ligji nr.10091si 

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

e ndryshuar, janë vendosur kriteret e mësipërme, për të vërtetuar se operatorët ekonomikë zotërojnë 

kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën me sukses. 

 

2.3 Aftësitë 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 39% e 

vlerës së fondit limit të këtij loti. 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 

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

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

ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e shërbimeve të realizuara. 
 Kur shërbimet 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 shërbimeve të realizuara.   

Argumentimi: 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”e ndryshuar. 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 39% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi 

të përcaktuar në nenin e sipërcituar.  

 

2.       Operatori ekonomik pjesemarrës duhet të ketë personelin teknik të nevojshëm për realizimin e 

kontratës, në përbërje të të cilit të ketë minimalisht 3 (tre) punonjës sipas profileve të mëposhtme:  

- 1 (një) motorrist; 

- 1 (një) xhenerik; 

- 1 (një) elektroauto; 

 

Për të vertetuar se operatori ekonomik ka të punësuar në stafin e tij teknik personelin teknik të me profilet 

e punës të cituara më sipër, për secilin prej tyre duhet të paraqesë:  

 

- kontratat individuale të punës. 

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

formatit te meposhtem: 

 

Nr Emër Mbiemër Profesioni Data e fillimit të 

marredhënieve të punës 

1    

2    

 

 

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

të zbatimit të kontratës.  

 

Shënim 2.1:  

Me qëllim garantimin e gjithëpërfshirjes, për ti dhënë mundësi cdo operatori ekonomik për të marrë pjesë 

në proceduren përkatëse të prokurimit, punonjësit e mësiperm jo domosdoshmërisht duhet të figurojnë në 
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listëpagesat e shoqerisë. Punonjësit mund të kontraktohen nga operatori ekonomik enkas për këtë procedurë 

prokurimi. 

 

Shënim 2.2 : Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të 

ankimimit ofertuesi fitues që të dorëzojë kontratat individuale te punes prane AK. 

 

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”e ndyshuar, 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 shërbimeve që kërkohen të prokurohen sic jane riparime dhe mirmbajtje të agregatit të motorrit, të 

karrocerise, te sistemeve  drejtimit, frenimit, kondicionimit, amortizimit etj eshte e nevojshme pasja e nje 

stafi teknik me profesione si motorrist, xhenerikë, elektroaut, bojaxhi e vertetuar kjo ne baze te kontratave 

te punës si dhe të deklaratës se plotësuar nga operatori ekonomik me qellim realizimin me sukses të 

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

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

mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik 

ofertues duhet të ketë në stafin e tij  punonjës të aftë profesionalisht për realizimin e objektit. 

 

3. Operatori ekonomik duhet të ketë te punësuar në stafin e tij, të paktën: 

- 1 (një) Inxhinier mekanik/ teknik/ mekanik transporti, në detyrën/rolin e drejtuesit teknik. 

Për punonjësin e drejtuesit teknik, OE duhet të paraqesi diplomë perkatëse si dhe kontratën e punës ku te 

jete percaktuar roli i tij si drejtues teknik. Drejtuesi teknik duhet të jetë me kohë të plotë pune pranë 

operatorit ekonomik. 

 

Shënim 3.1: 
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.  
 

Shënim 3.2: Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të 

ankimimit ofertuesi fitues duhet të dorëzojë prane AK diplomën perkatëse dhe kontratën e punes. 

 

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” e ndryshuar, 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. Autoriteti Kontraktor ka 

kërkuar që kontraktuesi duhet të përcaktojë një  person përgjegjës (drejtues teknik)  për kryerjen e 

shërbimeve i cili kanë  një rol të rëndësishëm  në mbarëvajtjen e punimeve  pasi ata  janë  përgjegjës për 

zbatimin e  objektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij. Dokumentacioni plotësues  i 

kërkuar në kriteret e veçanta për kualifikim pjesë përbërëse e dokumentave të tenderit, sikundër janë,  

kontratë pune e vlefshme, diploma etj janë vendosur për arsye se me paraqitjen e  këtij dokumentacioni 

vërtetohet se ky person përgjegjës është operativ  pranë Ofertuesve të mundshëm dhe në këtë mënyrë 

Autoriteti Kontraktor krijon bindjen se Operatorët ekonomikë pjesëmarrës zotërojnë personelin e 

nevojshëm për realizimin me sukses të objektit që prokurohet. Stafi teknik i kualifikuar është kërkuar ne 

raport me shërbimet qe kërkohen te realizohen te cilat janë elektrike, etj. Bazuar në parashikimet e 

mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik 

ofertues duhet të ketë në stafin e tij  punonjës te afte profesionalisht për realizimin e objektit. 

 

4. Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon të paktën 1 (një) ambjent, ku ushtron 

veprimtarinë, për kryerjen e shërbimit të riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve. 
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Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem: 

 

Nr. Vendodhja Statusi 

1  Pronesi/qira/perdorim 

 

Vendodhja që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë 

e planit te zbatimit të kontratës.  

 

Shënim 4.1: 

Nëse servisi, që disponon operatori ekonomik, ndodhet jashtë qarkut, ku ndodhet autoriteti kontraktor, 

operatori ekonomik duhet të marrë përsipër, nëpërmjet një vetdeklaratë, se do të kryerjë, me shpenzimet e 

veta, transportin e mjeteve, nga vendndodhja e autoritetit kontraktor deri në servis dhe anasjelltas, për të 

gjitha shërbimet e kërkuara në shtojcën 6. 

 

Shënim 4.2: 
Operatorët ekonomikë për ambjentin që ushtron aktivitetin duhet të paraqesin pranë AK përpara 

publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion  që 

vërtetojnë pronësinë, ose qiramarrjen, ose huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata 

huapërdorje / 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”e ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

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

kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se shërbimi që ofrohet 

objekt i kësaj kontrate është riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve, te cilat  duhet te dërgohen ne 

ambjentet e servisit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor është e domosdoshme që operatorët ekonomik 

duhet të dëshmojnë që kanë minimalisht, 1 (një) ambjent ku ushtron aktivitetin e tij me qëllim realizimin te 

objektit te prokurimit. 

5. Operatori ekonomik duhet të disponojë pajisje dhe instrumente minimale të nevojshme për zbatimin e 

kontratës, si vijon:   

 

a) pajisje për kontrollin dhe realizimin e gjeometrisë (konvergjences) së rrotave të mjetit, të 

paktën    1(një) copë; 

b) pajisje bango provë, për motorrinë dhe alternator (dinamo); 

c) pajisje diagnostikuese, të difekteve elektronike në mjete, të paktën 1 (një) copë; 

d) pajisje për kontrollin dhe furnizimin e gazit të A/C; 

e) Paisje për kontrollin dhe testimin e sistemit të frenimit të automjetit. 

f) pajisje të lëvizshme (portabile) për ndezje emergjente të mjetit 12v & 24v; 

g) pajisje urë ngritese për automjetet, të paktën 1 (një) urë per mjetet objekt prokurimi.  

h) pajisje për kontrollin në presion të difektimit të cilindrave dhe testatave të motorrit;  

i) paisje për kontrollin në presion të difektimit të sistemit të ftohjes; 

j) paisje për zëvendësimin e vajit të motorrit; 

k) paisje për zmontimin dhe montimin e gomave në diskun e gomës të mjetit; 

l) paisje për kontrollin & balancimin e disqeve & gomave në mjet. 

 

Pajisjet që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e 

planit të zbatimit të kontratës.  

 

Shënim 5.1:  

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak 

dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion për pajisjet dhe instrumentet e mësipërme, që 

vërtetojnë se, këto pajisje dhe insntrumente i ka në pronësi, ose me qera, ose me huapërdorje (fatura blerje 
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/ 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”e ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

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

të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se  objekt i kësaj kontrate është 

riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve, te cilat duhet të realizohen sipas specifikimeve teknike, ku një 

pjese e tyre mund te ofrohet nga OE duhet të dëshmojnë që kanë minimalisht ambientin e prodhimit, 

makineritë, pajisjet, asetet e nevojshme të përcaktuara më sipër si dhe kapacitetet njerëzore, stafin e 

nevojshëm dhe kualifikimet profesionale me qëllim realizimin te objektit te prokurimit. Ndërkohe jo vetëm 

kaq, por specifikat e çdo pajisje janë të lidhur ngushtë me specifikat e përshkruara ne zërat e riparimit te 

kërkuara ne Shtojcën 6 (Formulari i shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit). 

Përfundimisht, nisur nga faktorët e mësipërm si dhe nga eksperienca e punës qe kemi ne fushën e autoriparimit, 

theksojmë që numri i kërkuar me sipër nga ana jone për pajisjet është minimal dhe kjo është bërë në 

përputhje me LPP-ën dhe VKM-ës, për të bërë të mundur kështu pjesëmarrjen e gjerë të OE në realizimin 

e kësaj procedure prokurimi. 

 

6. Operatori ekonomik duhet të disponoje minimalisht 1 (një) karrotrec,për transportimin e automjeteve 

të difektuara, ose në funksion të plotësimit të kriterit të përcaktuar në Shënim 4.1, të pikës 4,  të 

Kapacitetit Teknik,  

Për sa më sipër operatori ekonomik të paraqes një deklaratë perkatese sipas formatit te meposhtem: 

 

Nr. Lloji i mjetit Targa Kapaciteti mbajtes  Statusi 

1    Pronesi/qira/perdorim 

 

Mjeti i transportit që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë 

pjesë e planit të zbatimit të kontratës.  

 

Shënim 6.1: 
Operatorët ekonomikë për mjetin që disponon duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të 

njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentat që vërtetojnë që vërtetojnë 

pronësinë, ose qiramarrjen, ose me huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata huapërdorje 

/ 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”e ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

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

të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se objekt i kësaj kontrate është riparim 

dhe mirëmbajtje  

e automjeteve, nder te cilat mund te ndodh qe ne raste te caktuara  duhet të transportojnë nje automjet te 

difektuar ne ambjentet e servisit qe disponon OE, është e domosdoshme që operatorët ekonomik duhet të 

dëshmojnë që kanë minimalisht, 1 (një) automjet, konktetisht karrotrec me qëllim realizimin te objektit te 

prokurimit. 

 

7. Operatori ekonomik ne lidhje me Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit që do të përdoren gjatë 

realizimit të shërbimeve te percaktuara në shtojcën 6 Formulari i Shërbimave dhe Grafiku i ekzekutimit, 

duhet te plotësoje  tabelën e mëposhtme duke specifikuar  vendin e origjinës si dhe certifikimet te 

leshuara nga nje organ i akredituar.    

 

Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit Drejtoria Vendore e Policisë 

Durrës 
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Nr. Emërtimi i produktit Vendi i origjinës Certifikatë konformiteti ose cilësie 

CE/ekuivalent 

 

 

akredituar 

1    

2    

 

Shënim 7.1: 

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prane AK certifikatat e cdo produkti përpara publikimit të 

njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit.  
 

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

e planit të zbatimit të kontratës.  

 

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 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”e ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit  të certifikuara 

sipas standarteve kombëtare/ndërkombëtare për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin 

e objektit të prokurimit. 

 

8. Operatori ekonomik duhet të deklaroj Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit duhet të ofrohen të reja 

dhe sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi. 

Argumentimi: Me anë të kësaj deklarate synohet që mallrat që do të dorëzohen të jënë të reja dhe me 

garanci nga prodhuesi dhe që fituesi i procedurës së prokurimit gjatë kësaj periudhe të garantojë për 

autoritetin kontraktor të përfshirë në këtë procedurë, riparimin, mirëmbajtjen dhe shërbim pa pagesë 

konform specifikimeve teknike sa herë të lind nevoja. 

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. 

Shënim: Rastet kur konstatohen deklarata të rreme, të praqitura 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.  

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

financiare (nënpika 1 e seksionit 2.2, të kritereve të veçanta për kualifikim) si dhe kapacitetet teknike 

(nënpikat 2 dhe shkronja g) e nënpikës 5 të seksionit 2.3, të kritereve të veçanta për kualifikim), sa shuma 

e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Në këtë rast, operatori ekonomik ofertues në më shumë 

se një Lot, duhet të paraqesë një deklaratë ku të listohen dokumentet e paraqitura në përmbushje të kritereve 

kumulative për Lotin konkret. Në rast se dokumentacioni i deklaruar dhe i dorëzuar në përmbushje të 

kritereve kumulative nuk plotëson kapacitetet ekonomike - financiare dhe kapacitetet teknike për të gjitha 

Lotet ku operatori ekonomik ka ofertuar, do të kualifikohet vetëm në atë Lot ku oferta e tij është 

ekonomikisht më e favorshme.  

 

LOTI 3 “RIPARIM DHE MIRËMBAJTJE AUTOMJETESH PËR DREJTORINË VENDORE TË 

POLICISË KUKËS” 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 
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1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3 të DT; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 9 të DT; 

 

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 (nëse është e aplikueshme):  

 

1. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me Licencën e kategorisë VII.3.B.1, “Riparimi 

dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe 

rimorkiove”,  për pikat a, b, c, ç, në përputhje me legjislacionin, për lejet dhe licencat, si dhe 

Udhëzimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, me nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi 

i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për ambientin ku ushtron këtë aktivitet. 

 

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 në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të i Transportit dhe 

Infrastrukturës Nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”. 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. 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

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 e Lotit 3. 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” e ndryshuar. 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, ligji nr.10091si 

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

e ndryshuar, janë vendosur kriteret e mësipërme, për të vërtetuar se operatorët ekonomikë zotërojnë 

kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën me sukses. 
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2.4 Aftësitë 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 39% e 

vlerës së fondit limit të këtij loti. 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 

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

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

ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e shërbimeve të realizuara. 
 Kur shërbimet 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 shërbimeve të realizuara.   

Argumentimi: 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”e ndryshuar. 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 39% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi 

të përcaktuar në nenin e sipërcituar.  

 

2.       Operatori ekonomik pjesemarrës duhet të ketë personelin teknik të nevojshëm për realizimin e 

kontratës, në përbërje të të cilit të ketë minimalisht 3 (tre) punonjës sipas profileve të mëposhtme:  

- 1 (një) motorrist; 

- 1 (një) xhenerik; 

- 1 (një) elektroauto; 

 

Për të vertetuar se operatori ekonomik ka të punësuar në stafin e tij teknik personelin teknik të me profilet 

e punës të cituara më sipër, për secilin prej tyre duhet të paraqesë:  

 

- kontratat individuale të punës. 

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

formatit te meposhtem: 

 

Nr Emër Mbiemër Profesioni Data e fillimit të 

marredhënieve të punës 

1    

2    

 

 

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

të zbatimit të kontratës.  

 

 

 

 

Shënim 2.1:  

Me qëllim garantimin e gjithëpërfshirjes, për ti dhënë mundësi cdo operatori ekonomik për të marrë pjesë 

në proceduren përkatëse të prokurimit, punonjësit e mësiperm jo domosdoshmërisht duhet të figurojnë në 

listëpagesat e shoqerisë. Punonjësit mund të kontraktohen nga operatori ekonomik enkas për këtë procedurë 

prokurimi. 
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Shënim 2.2 : Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të 

ankimimit ofertuesi fitues që të dorëzojë kontratat individuale te punes prane AK. 

 

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”e ndyshuar, 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 shërbimeve që kërkohen të prokurohen sic jane riparime dhe mirmbajtje të agregatit të motorrit, të 

karrocerise, te sistemeve  drejtimit, frenimit, kondicionimit, amortizimit etj eshte e nevojshme pasja e nje 

stafi teknik me profesione si motorrist, xhenerikë, elektroaut, bojaxhi e vertetuar kjo ne baze te kontratave 

te punës si dhe të deklaratës se plotësuar nga operatori ekonomik me qellim realizimin me sukses të 

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

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

mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik 

ofertues duhet të ketë në stafin e tij  punonjës të aftë profesionalisht për realizimin e objektit. 

 

3. Operatori ekonomik duhet të ketë te punësuar në stafin e tij, të paktën: 

- 1 (një) Inxhinier mekanik/ teknik/ mekanik transporti, në detyrën/rolin e drejtuesit teknik. 

Për punonjësin e drejtuesit teknik, OE duhet të paraqesi diplomë perkatëse si dhe kontratën e punës ku te 

jete percaktuar roli i tij si drejtues teknik. Drejtuesi teknik duhet të jetë me kohë të plotë pune pranë 

operatorit ekonomik. 

 

Shënim 3.1: 
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.  
 

Shënim 3.2: Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të 

ankimimit ofertuesi fitues duhet të dorëzojë prane AK diplomën perkatëse dhe kontratën e punes. 

 

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” e ndryshuar, 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. Autoriteti Kontraktor ka 

kërkuar që kontraktuesi duhet të përcaktojë një  person përgjegjës (drejtues teknik)  për kryerjen e 

shërbimeve i cili kanë  një rol të rëndësishëm  në mbarëvajtjen e punimeve  pasi ata  janë  përgjegjës për 

zbatimin e  objektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij. Dokumentacioni plotësues  i 

kërkuar në kriteret e veçanta për kualifikim pjesë përbërëse e dokumentave të tenderit, sikundër janë,  

kontratë pune e vlefshme, diploma etj janë vendosur për arsye se me paraqitjen e  këtij dokumentacioni 

vërtetohet se ky person përgjegjës është operativ  pranë Ofertuesve të mundshëm dhe në këtë mënyrë 

Autoriteti Kontraktor krijon bindjen se Operatorët ekonomikë pjesëmarrës zotërojnë personelin e 

nevojshëm për realizimin me sukses të objektit që prokurohet. Stafi teknik i kualifikuar është kërkuar ne 

raport me shërbimet qe kërkohen te realizohen te cilat janë elektrike, etj. Bazuar në parashikimet e 

mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik 

ofertues duhet të ketë në stafin e tij  punonjës te afte profesionalisht për realizimin e objektit. 

 

4. Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon të paktën 1 (një) ambjent,ku ushtron veprimtarinë, 

për kryerjen e shërbimit të riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve. 
Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te meposhtem: 

 

Nr. Vendodhja Statusi 
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1  Pronesi/qira/perdorim 

 

Vendodhja që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë 

e planit te zbatimit të kontratës.  

 

Shënim 4.1: 

Nëse servisi, që disponon operatori ekonomik, ndodhet jashtë qarkut, ku ndodhet autoriteti kontraktor, 

operatori ekonomik duhet të marrë përsipër, nëpërmjet një vetdeklaratë, se do të kryerjë, me shpenzimet e 

veta, transportin e mjeteve, nga vendndodhja e autoritetit kontraktor deri në servis dhe anasjelltas, për të 

gjitha shërbimet e kërkuara në shtojcën 6. 

 

Shënim 4.2: 
Operatorët ekonomikë për ambjentin që ushtron aktivitetin duhet të paraqesin pranë AK përpara 

publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion  që 

vërtetojnë pronësinë, ose qiramarrjen, ose huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata 

huapërdorje / 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”e ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

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

kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se shërbimi që ofrohet 

objekt i kësaj kontrate është riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve, te cilat  duhet te dërgohen ne 

ambjentet e servisit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor është e domosdoshme që operatorët ekonomik 

duhet të dëshmojnë që kanë minimalisht, 1 (një) ambjent ku ushtron aktivitetin e tij me qëllim realizimin te 

objektit te prokurimit. 

5. Operatori ekonomik duhet të disponojë pajisje dhe instrumente minimale të nevojshme për zbatimin e 

kontratës, si vijon:   

 

a) pajisje për kontrollin dhe realizimin e gjeometrisë (konvergjences) së rrotave të mjetit, të 

paktën    1(një) copë; 

b) pajisje bango provë, për motorrinë dhe alternator (dinamo); 

c) pajisje diagnostikuese, të difekteve elektronike në mjete, të paktën 1 (një) copë; 

d) pajisje për kontrollin dhe furnizimin e gazit të A/C; 

e) Paisje për kontrollin dhe testimin e sistemit të frenimit të automjetit. 

f) pajisje të lëvizshme (portabile) për ndezje emergjente të mjetit 12v & 24v; 

g) pajisje urë ngritese për automjetet, të paktën 1 (një) urë per mjetet objekt prokurimi.  

h) pajisje për kontrollin në presion të difektimit të cilindrave dhe testatave të motorrit;  

i) paisje për kontrollin në presion të difektimit të sistemit të ftohjes; 

j) paisje për zëvendësimin e vajit të motorrit; 

k) paisje për zmontimin dhe montimin e gomave në diskun e gomës të mjetit; 

l) paisje për kontrollin & balancimin e disqeve & gomave në mjet. 

 

Pajisjet që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë pjesë e 

planit të zbatimit të kontratës.  

 

Shënim 5.1:  

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak 

dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentacion për pajisjet dhe instrumentet e mësipërme, që 

vërtetojnë se, këto pajisje dhe insntrumente 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). 
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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”e ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

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

të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se  objekt i kësaj kontrate është 

riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve, te cilat duhet të realizohen sipas specifikimeve teknike, ku një 

pjese e tyre mund te ofrohet nga OE duhet të dëshmojnë që kanë minimalisht ambientin e prodhimit, 

makineritë, pajisjet, asetet e nevojshme të përcaktuara më sipër si dhe kapacitetet njerëzore, stafin e 

nevojshëm dhe kualifikimet profesionale me qëllim realizimin te objektit te prokurimit. Ndërkohe jo vetëm 

kaq, por specifikat e çdo pajisje janë të lidhur ngushtë me specifikat e përshkruara ne zërat e riparimit te 

kërkuara ne Shtojcën 6 (Formulari i shërbimeve dhe grafikut të ekzekutimit). 

Përfundimisht, nisur nga faktorët e mësipërm si dhe nga eksperienca e punës qe kemi ne fushën e autoriparimit, 

theksojmë që numri i kërkuar me sipër nga ana jone për pajisjet është minimal dhe kjo është bërë në 

përputhje me LPP-ën dhe VKM-ës, për të bërë të mundur kështu pjesëmarrjen e gjerë të OE në realizimin 

e kësaj procedure prokurimi. 

 

6. Operatori ekonomik duhet të disponoje minimalisht 1 (një) karrotrec,për transportimin e automjeteve 

të difektuara, ose në funksion të plotësimit të kriterit të përcaktuar në Shënim 4.1, të pikës 4,  të 

Kapacitetit Teknik,  

Për sa më sipër operatori ekonomik të paraqes një deklaratë perkatese sipas formatit te meposhtem: 

 

Nr. Lloji i mjetit Targa Kapaciteti mbajtes  Statusi 

1    Pronesi/qira/perdorim 

 

Mjeti i transportit që do të deklarohet detyrimisht do ti paraqitet Autoritetit Kontraktor për të qenë 

pjesë e planit të zbatimit të kontratës.  

 

Shënim 6.1: 
Operatorët ekonomikë për mjetin që disponon duhet të paraqesin pranë AK përpara publikimit të 

njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit, dokumentat që vërtetojnë që vërtetojnë 

pronësinë, ose qiramarrjen, ose me huapërdorjen (certifikatë pronësie/ kontrata qiraje / kontrata huapërdorje 

/ 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”e ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

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

të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se objekt i kësaj kontrate është riparim 

dhe mirëmbajtje  

e automjeteve, nder te cilat mund te ndodh qe ne raste te caktuara  duhet të transportojnë nje automjet te 

difektuar ne ambjentet e servisit qe disponon OE, është e domosdoshme që operatorët ekonomik duhet të 

dëshmojnë që kanë minimalisht, 1 (një) automjet, konktetisht karrotrec me qëllim realizimin te objektit te 

prokurimit. 

 

7. Operatori ekonomik ne lidhje me Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit që do të përdoren gjatë 

realizimit të shërbimeve te percaktuara në shtojcën 6 Formulari i Shërbimave dhe Grafiku i ekzekutimit, 

duhet te plotësoje  tabelën e mëposhtme duke specifikuar  vendin e origjinës si dhe certifikimet te 

leshuara nga nje organ i akredituar.    

 

Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit Drejtorinë Vendore Të Policisë 

Kukës 

Nr. Emërtimi i produktit Vendi i origjinës Certifikatë konformiteti ose cilësie 

CE/ekuivalent 

 

 

akredituar 

1    
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2    

 

Shënim 7.1: 

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin prane AK certifikatat e cdo produkti përpara publikimit të 

njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimimit.  
 

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

e planit të zbatimit të kontratës.  

 

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 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”e ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në 

dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit  të certifikuara 

sipas standarteve kombëtare/ndërkombëtare për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin 

e objektit të prokurimit. 

 

8. Operatori ekonomik duhet të deklaroj Agregatet / Pajisjet / Pjesët e këmbimit duhet të ofrohen të reja 

dhe sipas afateve të garancisë të dhëna nga prodhuesi ose nga distributorë të autorizuar nga prodhuesi. 

Argumentimi: Me anë të kësaj deklarate synohet që mallrat që do të dorëzohen të jënë të reja dhe me 

garanci nga prodhuesi dhe që fituesi i procedurës së prokurimit gjatë kësaj periudhe të garantojë për 

autoritetin kontraktor të përfshirë në këtë procedurë, riparimin, mirëmbajtjen dhe shërbim pa pagesë 

konform specifikimeve teknike sa herë të lind nevoja. 

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. 

Shënim: Rastet kur konstatohen deklarata të rreme, të praqitura 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.  

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

financiare (nënpika 1 e seksionit 2.2, të kritereve të veçanta për kualifikim) si dhe kapacitetet teknike 

(nënpikat 2 dhe shkronja g) e nënpikës 5 të seksionit 2.3, të kritereve të veçanta për kualifikim), sa shuma 

e loteve për të cilat ka ofertuar, të marra së bashku. Në këtë rast, operatori ekonomik ofertues në më shumë 

se një Lot, duhet të paraqesë një deklaratë ku të listohen dokumentet e paraqitura në përmbushje të kritereve 

kumulative për Lotin konkret. Në rast se dokumentacioni i deklaruar dhe i dorëzuar në përmbushje të 

kritereve kumulative nuk plotëson kapacitetet ekonomike - financiare dhe kapacitetet teknike për të gjitha 

Lotet ku operatori ekonomik ka ofertuar, do të kualifikohet vetëm në atë Lot ku oferta e tij është 

ekonomikisht më e favorshme.  
 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Argumentim: Në bazë të nenit të 36, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe 

nenit 15, pika 3/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. 

 

 

http://www.abp.gov.al/


 

Adresa: Blv. “Dëshmorët e Kombit”, Nd. 1, 1001, Tiranë -  www.abp.gov.al – Tel: ++355 42247865               20 

Dokumentat e tenderit janë hartuar bazuar në ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe 

të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Referuar pikës 5 të 

nenit 82 të Ligjit 162 date 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikës 6 të nenit 26 të  VKM nr. 285, 

datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike si dhe dokumentet mbështetëse në 

origjinal ose një kopje të noterizuar të tyre për vetëdeklarimet e dhëna.  

Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data: 16/03/2023; Ora: 11:00; Vendi: 

www.app.gov.al, Agjencia e Shtetërore e Prokurimeve të Përqendruara, në Ministrinë e Brendshme, Tiranë. 

 

 

Njësia e prokurimit: 
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