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 Data 29.07.2022 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT:  “Eliminimi i Pikave të Zeza (Black Spots) në rrjetin Rrugor 

Kombëtar” 

 

______________________________________________________________________________ 

 

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

rrugore 34992200‐9 
 

______________________________________________________________________________ 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 58,133,781.43 (pesëdhjetëe tetë milion e njëqind e tridhjetë e tre 

mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e një pikë dyzet 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 Autoriteti Rrugor Shqiptar, ka hartuar procesverbalin për 

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

e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 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: sipas shtojcës 8, 
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2.2    Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

Operatori ekonomik duhet të ketë burime financiare të nevojshme për realizimin e objektit të 

prokurimit dhe merr përsipër çdo rrezik që mund të ndodhë, siç parashikohet apo nënkuptohet në 

kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës. Në këtë kontekst, operatorët ekonomikë duhet 

të tregojnë se i përmbushin kushtet e mëposhtme:  

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim nga administrata tatimore, 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 vlera e fondit limit të parashikuar në 

njoftimin e kontratës. 

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:   Lloji i procedure eshte  ”e hapur – 

Mbi kufirin e larte monetar”, percaktimi i vleres se kerkuar eshte bere ne mbeshtetje te nenin 43, 

pika 2, germa ”a” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” ku percaktohet se: ” dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e 

prokurimit   mbi kufirit të lartë monetar” eshtë  percaktuar jo me e vogël se vlera e kontratës për 

të rritur numrin e konkurenteve ne procedure 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar eshte 

bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 1 ” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” ku percaktohet se: ” Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar 

kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar 

nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë 

maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare”.  

 

2.2.2  Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm, Operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021 ne perputhje me  nenin 41 

shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të 

pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, 

përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese, ku bilancet e dy viteteve 

të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ 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, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, 

Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i 

ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 

Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: 

“Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar 
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në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën 

vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën 

kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në 

udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. 

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu 

referuar parashikimit në nenit 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që 

detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të 

pasqyrave financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri 

audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar 

standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, 

tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në 

mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) 

shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin 

ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës 

kontabël".  

 

2.3    Kapaciteti teknik: 

Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale përsa i përket 

aftësisë teknike e profesionale: 

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme  

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga 

data e shpalljes së njoftimit të kontratës,  ose 

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë 

së bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të 

kontratës që prokurohet.  

 

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.  

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në 

bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me 

përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomik, anëtarë të 

një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesmarje në bashkim, vendosin me marreveshje në 

kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të permbushë këtë kusht.  Kurse pika 2.3.1/b 

duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes 

së tyre në bashkim.  

     2.3.1/1 Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar 

në deklaratat   e dokumentat e mëposhtme: 

a) Për kontrata të realizuara me ente publike operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 



4 | 14 

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me: 

- Kontratë Sipërmarrje 

- Situacionin përfundimtar;  

- Faturat tatimore,   

- Aktin e kolaudimit; 

Shënim: Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, 

dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses. 

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

- vertetim leshuar nga subjekti privat shoqëruar me: 

- Kontrate Sipërmarrje; 

- Situacionin përfundimtar;  

- faturat tatimore 

- Akt kolaudimi objekti; 

Shënim: Vertetimi duhet te percaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes se punëve, dhe faktin nëse 

kontrata eshte realizuar me sukses. 

 

2.3.1/2 Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet te 

paraqesë: Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruara ne fazen 

e tenderimit;  

2.3.1/3 Per kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te 

paraqesë: Kontratën baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi 

zyrtar si nenkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor. 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të 

thjeshtuara në nenin 55, pika 4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë 

përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të 

ngjashme të jenë minimalisht në vlerat..50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose 

minimalish  sa dyfishi i fondit limit,  për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që 

janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:  Përvoja e 

mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë 

mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme   zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses 

sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, 

parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas pёrcaktimit 

tё pikave 2 dhe 3, tё nenit 14, tё LPP-sё, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës 

dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e 
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shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nёpёrmjet njё 

kontrate bashkëpunimi tё hartuar ndёrmjet palёve.  

 

2.3.2 Operatoret ekonomike duhet te paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për 

zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas 

formatit të miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008 “Per miratimin 

e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licencave profesionale te zbatimit, 

klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”. Shqyrtimi i 

licencave do te behet mbi bazen e rregullave te parashikuara sa me siper. Licenca profesionale e 

Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates duhet te permbaje kategorite e 

meposhtme:   

- NP– 1/A Punime gërmimi në tokë 

- NP– 4/C Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale 

- NP– 12/A Punime të inxhinierisë së mjedisit 

- NP-11/A Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të 

mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. 

- NS – 6/A Sinjalistika rrugore jo ndricuese 

- NS- 7/B Barriera dhe mbrojtje rrugore 

- NS– 18/A Punime topogjeodezike 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 

date 16.01.2008, ”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave 

profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne 

veprimtari ndertimi, gjithashtu Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës 

ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve 

të ndërtimit" të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga 

persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për 

zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të 

realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të 

zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet te sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit 

dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në perputhje me 

standartet kombëtare ose europiane.  

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë: 

 

2.3.3 Operatori ekonomik duhet te disponoje licence projektimi ose te kontraktoje me nje shoqeri 

projektuese te licencuar sipas rregullores se miratuar me VKM nr. 943, date 28/12/2016 ”Për kriteret 

dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe persona juridikë në fushën e 
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Kategoria 

e kërkuar 

Përshkrimi i 

kategorisë sipas 

legjislacionit të 

fushës 

Zërat e punimeve që 

parashikohen të 

kryhen në preventiv, 

që përfshihen në 

kategorinë përkatëse 

Niveli i 

klasifikimit i 

kërkuar për 

kategorinë 

respektive në 

milion 

Vlera e punimeve që 

parashikohen të 

kryhen në preventiv, 

që përfshihen në 

kategorinë përkatëse 

NP– 1/A 
Punime gërmimi në 

tokë 

PUNIME 

NDERHYRJE NE 

RRUGE 

0-20 4,874,565.00 

NP– 4/C 

Rrugë, autostrada, 

mbikalime, 

hekurudha, 

traMVAJ, METRO, 

PISTA aeroportuale 

PUNIME 

NDERHYRJE NE 

RRUGE 

51-100 55,719,728.56 

NP– 

12/A 

Punime të 

inxhinierisë së 

mjedisit 

PUNIME 

SINJALISTIKE 

HORIZONATLE 

0-20 12,343,944.56 

NP-11/A 

Ndërtime për 

nënstacionet, kabinat 

e transformatorëve, 

linja e tensionit të 

lartë e të mesëm dhe 

shpërndarjen e 

energjisë. 

PUNIME NDRICIMI 0-20 4,689,195.00 

NS – 6/A 
Sinjalistika rrugore 

jo ndricuese 

PUNIME 

SINJALISTIKE 

VERTIKALE 
0-20 19,043,798.56 

PUNIME 

SINJALISTIKE 

HORIZONATLE 

NS- 7/B 
Barriera dhe mbrojtje 

rrugore 

PUNIME SIGURI 

RRUGORE 
21-50 27,112,170.00 

NS– 18/A 
Punime 

topogjeodezike 

PUNIME 

SINJALISTIKE 

VERTIKALE 

0-20 5,571,972 

PUNIME 

SINJALISTIKE 

HORIZONATLE 

PUNIME SIGURI 

RRUGORE 

PUNIME NDRICIMI 

PUNIME 

NDERHYRJE NE 

RRUGE 
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studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”. 

Licenca e projektimit duhet te kete kategorite si me poshtë: 

- 11.a - PROJEKTUES TË SINJALIZIMIT RRUGOR. Sinjalistikë jondriçuese në rrugë 

lokale, rrugë urbane dytësore, rrugë interurbane dytësore, sheshe e parkime. 

- 11.b - PROJEKTUES TË SINJALIZIMIT RRUGOR. Sinjalistikë jondriçuese në autostrada, 

rrugë urbane kryesore dhe rrugë interurbane kryesore dhe në degëzime me hekurudhën. 

- 11.d. - PROJEKTUES TË SINJALIZIMIT RRUGOR. Sinjalistikë ndriçuese në 

infrastrukturë. 

- 6.a - PROJEKTUES RRUGE – HEKURUDHA. Rrugë lokale, rrugë urbane dytësore dhe 

rrugë interurbane dytësore. 

- 8.a - PROJEKTUES GJEODET. Rivelime inxhinierike. 

- 10.c - PROJEKTIMI I IMPIANTEVE TË PRODHIMIT DHE SHPËRNDARJES SË 

ENERGJISË ELEKTRIKE. Impiante të prodhimit të energjisë elektrike të rinovueshme, 

diellore, era etj. 

Shenim: Në lidhje me vlefshmërinë e licencave ekzistuese dhe përshtatjen e kategorive me 

përshkrimet përkatëse, ofertuesit të mbajnë parasysh Vendimin nr.759, datë 12.11.2014 të 

Këshillit te Ministrave “Për licencimin profesional të individëve dhe subjekteve juridike që do të 

ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikqyrjes e koaludimit 

të punimeve të zbatimit në ndërtim”, ndryshuar me VKM-në nr. 943, datë 28.12.2016”. 

Argumentim: Sipas preventivit të punimeve, janë kategoritë e studim projektimit. 

 

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë fuqi punëtore minimalisht 15 (pesëmbëdhjetë) persona. Për përmbushjen e këtij 

kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të 

punonjësve  për periudhen Janar 2022- Qershor2022, në formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit,  sipas shtojcës nr.8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së 

afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin 

e dokumenteve provuese. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të 

njësuara me origjinalin, si më poshtë: 

 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që 

kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për 

periudhen Janar 2022- Qershor2022 

 Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën 

Janar 2022- Qershor2022 
 

Argumentim: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 

datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve 

ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, 

reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar 

kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të 

kontratës”.  
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Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës dhe pagen minimale te lejuar, 

që duhen për të përmbushur zbatimin e kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre 

në punë me kohështrirje Janar 2022- Qershor2022, tregon besueshmëri për autoritetin. Dëshmia 

e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e 

objektit të kontratës, është dokument qe vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, 

përsa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe 

regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e 

parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohështrirje është dokument 

vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në 

përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga 

kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiqet të 

kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu 

është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. 

Vendosja e kriterit për një punësim te paktën 15 (pesëmbëdhjetë) persona duke përfshire dhe 

stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. 

Po t’i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bëre projektuesi është 

plotesisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë 

autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit 

të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe 

kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.  

Analizat teknike jane bazuar ne VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike 

të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, 

datë 26.10.2018). Bazuar ne kater elementet e struktures se kostos (material, puntori, makineri, 

transport) zeri fuqi puntore ze rreth 20% te kostos. 

 

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë: 

 

 1 (një) inxhinier Ndërtimi  

 1 (një) inxhinier Elektrik 

 1 (një) inxhinier Mekanik 

 1 (një) inxhinier Mjedisi 

 1 (një) inxhinier Topograf/ Gjeodet/ Markshajder 

 

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë: 

Për sejcilin pjestar te stafit teknik te mesiperm duhet te paraqese, Kontrate pune e vlefshme, 

diplome , Libreze pune  dhe CV,  (Drejtuesit teknik te jene te siguruar sipas legjislacionit ne 

fuqi) 

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

publik” dhe nenit 39, pika 6/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  

personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.Kriteri për stafin 

drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. 

Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e 
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ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë 

normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve 

të ndërtim, elektrik dhe hidroteknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës 

me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. 

Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe 

personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për 

ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë 

brenda kushteve të kontratës.  

 

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më 

poshtë: 

 

 1(një) punonjes i pajisur me  çertifikuar  ”Ekspert per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj 

emergjencave”e cila te jete e leshuar nga shoqeri te akredituara ose nga organizma 

nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise.   

 1 (një) punonjës që disponon çertifikatën  si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e  shendetit 

ne pune”  në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 ”Për sigurinë dhe 

shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 ”Për miratimin e e rregullores ”Për 

sigurine në kantier”.  

 1 (një) punonjes që të disponojë certifikatë si “ Auditues/ Insepktues i Sigurisë Rrugore (auditin 

e sigurisë rrugore dhe menaxhimin e pikave të zeza)” lëshuar nga Institucionet Kompetente 

Shtetërore në përputhje me klauzolat e Direktivës 2008/96/EC ose ekuivalente. 

 

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr.8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve 

të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e 

dokumenteve provuese”, si më poshtë: 

Kontratë pune e vlefshme, Diplomë dhe Certifikatat e cituara më sipër. 

Argumentimi: Në bazë të VKM Nr.815, datë 23.11.2011 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN 

NR.153, DATË 7.4.2000 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E 

RREGULLORES SË ZBATIMIT TË KODIT RRUGOR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË", TË 

NDRYSHUAR.  Neni 71/1 Auditimi i sigurisë rrugore (Neni 35 i Kodit Rrugor) 1. Auditimi i 

sigurisë rrugore nënkupton kontrollin e pavarur dhe sistematik të projektit për ndërtimin dhe 

rehabilitimin e rrugëve, si dhe të projekteve të sinjalizimit rrugor apo instalimeve të tjera të 

trafikut, për të zbuluar e parandaluar gabimet në projektim ose zbatim, të cilat përbëjnë rrezik 

për ndodhjen e aksidenteve rrugore. Auditimi është mbështetje për entin pronar të rrugës, 

personin përgjegjës të projektit, si dhe atë zbatues të punimeve. Auditimi është i detyrueshëm për 

çdo projekt për ndërtimin dhe rehabilitimin e rrugëve apo instalimeve të tjera të trafikut nga 

pikëpamja e sigurisë rrugore dhe kryhet sipas metodave standarde, të përcaktuara me udhëzim 

të përbashkët të ministrit që mbulon veprimtarinë e transportit dhe të ministrit që mbulon 

veprimtarinë e pushtetit vendor. Auditimi i sigurisë rrugore duhet të jetë pjesë përbërëse e 

procesit të hartimit të projekteve të infrastrukturës dhe kryhet në fazat e projektidesë, të projektit 
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të zbatimit dhe gjatë të gjithë periudhës së ndërtimit dhe asaj të kolaudimit. Në rrugët ekzistuese, 

kryhet inspektimi i sigurisë rrugore. Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/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 personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses 

të kontratës. Konkretisht: 

Kërkesa e mësiperme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në 

punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" si 

dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë 

kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me 

garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM 

nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të 

ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës 

zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e 

mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për 

kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.  

 

Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe 

dokumentat përkatësë lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç 

parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes 

në një nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për 

parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e 

cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin 

e qëndrueshëm të vendit. Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë 

dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe 

besueshmëri për realizimin e kontratës.  

 

2.3.7 Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i 

shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve (inxhinier ndërtimi me eksperiencë) në objekt, i cili 

duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë 

gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt dhe nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të 

tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese. 

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve 

të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e 

dokumenteve provuese”, si më poshtë: Diplomë, Librezë pune dhe Kontratë pune. 

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

publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, si dhe bazuar ne ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve në ndërtim” e ndryshuar me ligjin nr.120/2020 “Per disa ndryshime dhe 

shtesa” me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të përcaktoje Drejtuesin Teknik 

që do jetë i pranishem gjate gjithe kohes në objekt. 
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2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe 

pajisjet e mëposhtme:  

 

 

“Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit, sipas shtojcës Nr. 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së 

afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e 

dokumenteve provuese”, si më poshtë: 

 

 Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton 

regjistrimin e mjetit: b) leje qarkullimi; c) çertifikaten e kontrollit teknik; d) siguracionin e 

mjetit, (i vlefshëm); e) çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme). 

  Për mjetet e marra me qera duhet të paraqitet: a) dokumenti qe verteton regjistrimin e tij; b) 

leje qarkullimi; c) çertifikaten e kontrollit teknik, d) siguracionin e mjetit, (i vlefshmëm); e) 

çertifikatën e për transport mallrash brënda vendit, (e vlefshme). Mjetet të shoqerohen me 

kontraten perkatese te qerase me objekt te percaktuar, e vlefshme per te gjithe periudhen e 

realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet 

e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes. 

 Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë 

pronësinë e tyre. 

 Per mjetet e vijezimit te paraqitet skeda teknike e perkthyer me qellim verifikimin e llojit te 

mjetit.  

 Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme 

dhe targa e mjetit. 

 Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera (Deklaratë nga 

administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e mjeteve ne pronesi 

ose me qera me qellim verifikimi). 

Nr Mjetet Sasia Gjendja 

1 Kamionçinë 1 copë Pronësi ose me qera 

2 Autovinç 1 copë Pronësi ose me qera 

3 Kompresor  2 copë Pronësi ose me qera 

4 Makineri për montim Guardrail 2 copë Pronësi ose me qera 

5 Gjenerator  2 copë Pronësi ose me qera 

6 Makineri vijëzimi me bojë bikomponente  2 copë Pronësi ose me qera 

7 Eskavator  1 cope Pronësi ose me qera 

8 Betoniere  1 cope Pronësi ose me qera 

9 Vibrator thellësie  1 cope Pronësi ose me qera 

10 Rrul me vibrim  1 cope Pronësi ose me qera 

11 Asfaltoshtruese 1 cope Pronësi ose me qera 

12 Grejder 1 cope Pronësi ose me qera 
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 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë ku Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën 

të kryejë në çdo kohë verifikimin fizik të disponueshmërisë së mjeteve (të deklaruara sipas 

shtojcës Nr. 9), me apo pa lajmërim paraprak, si dhe te beje deklarimin e adreses se sakte te 

vendodhjes se mjeteve me qellim verifikimin e tyre” 

 

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit 

të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t´i kёrkojё operatorit sqarime dhe dokumente 

mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, 

“Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. 

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

publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, 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  mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të 

prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të 

përmbushur kontratën. 

Për të përcaktuar numrin e  mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë 

hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar ne VKM  nr. 629, datë 15.7.2015 “Për 

miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të 

tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).  

 

 

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

2.4.1  Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin çertifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme 

(ose ekuivalente) per objektin qe prokurohet, si me poshte 

ISO 9001:2015 Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë  

ISO 14001:2015 Sistemet e Menaxhimit Mjedisor  

OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001 Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë  

Të gjitha çertifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga një organ i vlerësimit të 

konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë 

akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Në rastet e Bashkimit te Operatorëve ekonomik 

çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë çertifikatën e mësipërme sipas zërave të punimeve që do të 

realizojë. 

Argumentimi: Kerkesat e mesiperme jane vendosur bazuar ne Nenin 79, pika 1 te Ligjit Nr. 

162/2020, “Per prokurimin publik”, sipas të cilit: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar 

se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë 

ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i 

akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të 

njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 

285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet se: 
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“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i 

plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga 

një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose 

organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë 

të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e 

prokurimit” 

2.4.2    Grafiku i punimeve (Në Fazën e dytë “Mini Konkurs”) 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 39, pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. 

2.4.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratën ku të shprehet se është dakort me 

mënyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë 

brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor (në rast të shpalljes fitues). Paraqitja e kësaj 

deklarate është kërkuar, pasi burimi i financimit për këtë procedurë është Buxheti i Shtetit, e 

përcaktuar edhe te pika 2.10 e DST-ve. Financimi është parashikuar në buxhetin 2022-2024, por 

vlera e parashikuar e kontratës kalon 3 (tre) vjeçarin, edhe pse afati i realizimit është sipas 

grafikut të punimeve. 

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit 

të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t´i kёrkojё operatorit sqarime dhe 

dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 

19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave te 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. 

Argumentimi i specifikimeve teknike  

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin 

qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që 

do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të 

punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 39, 

pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke 

argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe  çdo standard të kërkuar,  ku 

çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. 

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet 

asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose 

shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose 

origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose 

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e 
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mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 

36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”. 

Specifikimet teknike jane hartuar per çdo ze punimi te kesaj vepre sipas preventivit te hartuara 

nga projektuesi. 

 

 


