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PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra 

 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

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

 

 

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje pajisje laboratorike për Drejtorinë e Përgjithshme së 

Arkivave” 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 34100000-8 

 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 8,999,233 (tetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e 

dyqind e tridhjetë e tr) 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 e Blerjeve 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: 

 

 

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  Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

 

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. 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. 

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

zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën me sukses. 

 

2.3 Kapaciteti teknik 

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

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

jo më pak se 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/dhe 

faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara 

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

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

paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në 

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

të furnizuara.  

 



 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 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 ekonomik ne lidhje me tee gjithe artikujt objekt prokurimi te percaktuar shtojcën 6 

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

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

autorizuar.   

Nr. Emertimi i produktit Vendi i origjinës Certifikatë konformiteti ose 

cilësie CE/ekuivalent 

akredituar  

 
1    

Etj.,    

Shënim 2.1: 

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

publikimit të njoftimit të fituesit paraprak.  

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

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

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

Prokurimit Publik.  

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

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

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

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

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

verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi 

 

3. Operatori ekonomik duhet të lëshojë një deklaratë për periudhën 1-vjecare të garancisë së 

mallrave që kërkohën të prokurohen nga data e dorëzimit të artikujve objekt prokurimi, gjatë 

së cilës ofertuesi do të sigurojë riparimin, mirembajtjen dhe shërbimin pa pagesë, të defekteve. 

 

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

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

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe 

legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator 

ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar si dhe për të verifikuar përmbushjen 

e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi 
 



4. Operatori ekonomik të paraqesë katalog teknik të mallit, të përkthyer në gjuhën shqipe dhe 

të noterizuar. Në katalogë duhet të markohen (për lehtësi identifikimi) specifikimet teknike, të 

përcaktuara në Shtojcën 5 të DT. 
 

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

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

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe 

legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator 

ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar si dhe për të verifikuar përmbushjen 

e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi 

 

5. Operatori ekonomik duhet të lëshojë një deklaratë sipas të cilës merr përsipër instalimin, 

vënien në pune, dhe trajnimin e punonjesve për këto pajsisje.  

 

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

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

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe 

legjislacionit në fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator 

ekonomik ka kapacitete për të ofruar produktin e kërkuar si dhe për të verifikuar përmbushjen 

e specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi 

 

Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: Data:13.03.2023; Ora: 11:00; Vendi: 

ëëë.app.gov.al, Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara në Ministrinë e Brendshme, 

Tiranë. 


