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Data 21.10.2022 

 

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: “Shërbimi i Kolaudimit të punimeve për objektet e programeve të 

financuara nga buxheti i shtetit” i ndarë në 2 lote; 

- Loti 1: Shërbimi i Kolaudimit të punimeve për objektet në zbatim të Programeve Zhvillimi 01.” 

- Loti 2: “Shërbimi i Kolaudimit te punimeve për objektet në zbatim të Programeve IVR dhe 100 

Fshatrat.”             

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV)-71248000‐8 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 16,347,100 lekë pa TVSH 

Loti 1: Shërbimi i Kolaudimit të punimeve për objektet në zbatim të Programeve Zhvillimi 01”, Fondi 

limit, 8,751,350 lekë pa TVSH. 

- Loti 2: “Shërbimi i Kolaudimit te punimeve për objektet në zbatim të Programeve IVR dhe 100 

Fshatrat”, Fondi limit 7,595,750 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 

kontraktor FSHZH 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: Shërbimi i Kolaudimit të punimeve për objektet në zbatim të Programeve Zhvillimi 01”, 

Fondi limit, 8,751,350 lekë pa TVSH. 

 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

 

2.      Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1    Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

Sipas kritereve të përgjithsme sipas shtojces 9 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM 

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

2.2    Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         
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2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, 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 vlera e parashikuar e marrëveshjes kuadër të këtij 

Loti në procedurën e prokurimit  

 

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  ”Hapur”, percaktimi i 

vleres se kerkuar eshte bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 2, germa ”b” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin 

mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave 

tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet forms elektronike", si dhe në Udhëzimin e 

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

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar 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 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021, të 

shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e 

përcaktimeve neni 41, pika ”c”,  të Ligjit nr. 10091, 2ate 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e 

profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, I ndryshuar, ku bilancet e dy viteteve 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 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".  
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2.3    Kapaciteti teknik: 

 

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi të një ose disa kontratave 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 40% e vlerës së fondit limit të lotit. Këto sherbime të mëparshme, të ngjashme, duhet të 

vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë: 

a) Kur sherbimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose faturat tatimore të 

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

të shënohen datat, shumat dhe sasitë e furnizuara.  

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

faturën 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  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 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik.” 

Kriteri është miratuar me qëllim vërtetimin për eksperiencat e ngjashme të operatorit/ëve në fushën objekt 

prokurimi me qëllim realizimin e objektit te kontrates, kolaudimin e punimeve për objektet arsimore në 

kuadër të rindërtinmit. Përvoja e operatorit është element shumë i nevojshëm për autoritetin, për të vërtetuar 

qendrueshmërinë ekonomike të ofertuesit, eksperiencat dhe besueshmërinë në përmbushjen e sukseshme të 

kontratës. Në kuptim të nenit 41 te VKM-se vlerësohet e vlera e kërkuar në masen 40 % eshte ne përpjesëtim 

me natyrën dhe përmasat e kontratës rrjedhimisht nuk sjellë kufizim të pjesëmarrjes në garë të operatorëve.. 

 

2.3.2 Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objektit të kontratës, të lëshuara nga autoritetet 

kompetente shtetërore: 

Për Kolaudimin e punimeve të përgjithshme të ndërtimit operatori ekonomik duhet të ketë liçensat e 

mëposhtme: 

   

N.P – 1.   Punime gërmimi në tokë. 

N.P – 2.  Ndërtime civile dhe industriale 

N.P – 3.  Rikostruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. 

N.P – 4.  Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha,etj. 

N.P – 5.  Punime nëntokësore, ura e vepra arti. 

N.P – 7.  Ujësjellesa, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje. 

N.P – 9.  Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike, bonifikim. 

N.P – 11.  Ndërtime për N/stacione, kabina e transformatorë linja të TN e të mesem dhe  

               shpërndarës të energjisë.  

N.P – 12. Punime të inxhinerisë së mjedisit.  

 

• Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë liçensat e mëposhtme: 

 N.S – 1.      Punime për prishjen e ndërtimeve.  

 N.S – 2.     Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri.  

 N.S – 3.     Impiante ngritëse dhe transportues(ashensorë, shkallë lëvizese, transportues) 
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 N.S – 4.     Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik,  

                  metalik dhe xhami dhe rifinitura të natyrës ndërtuese.   

 N.S. – 6.    Sinjalistikë rrugore jo ndricuese. 

 N.S. – 8.    Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri.     

 N.S – 18.    Punime topologjike. 

 N.S – 20.   Shpime gjeologjiko-inxhinerike, puse cpimi për ujë.   

 

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga 

vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrise kompetente te kohes) 

Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale 

profesionale te individeve dhe subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ne fushen e studimit te 

projektimit te ndertimit dhe mbikeqyrje e kolaudikimit te punimeve miratura me VKM- ne, Nr.759, date 

12.11.2014 i ndryshyar. Mosparaqitja ne kete forme eshte kusht skualifikues. 

 

Llogaritja të bëhet duke u mbështetur në VKM nr. 354, datë 23/05/2016 (Per miratimin e Manualit te 

Tarifave per Sherbime ne Planifikim Territori, Projektim, Mbikeqyrje dhe Kolaudim),  

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 

“Për prokurimin publik”,  nenin 41, pika 4, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe 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” (shënim- përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor specifik dhe 

nenin përkatës, që parashikon licencimin e subjekteve, në lidhje me veprimtarinë përkatëse për realizimin 

e shërbimeve objekt kontrate). 

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale 

që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga 

autoritetet kompetente kompetente. Licencat janë të lidhura ngushtësisht me objektin e kontratës për 

kolaudimin e objekteve. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të 

kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti i vlerëson të nevojshme, për sa kohë 

ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.  

Meqenese kemi te bejme me kolaudim te punimeve ne zbatim argumentojme se Kategorite e mesiperme jane 

percaktuar ne perputhje me zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventivin e punimeve të 

zbatimit. 

 

2.3.3 Stafi kryesor i inxhinierëve të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit 

të prokurimit është;  

a) Stafi kryesor për ekzekutimin e objektit  

- Drejtuesi teknik (Inxhinier Ndertimi)                        1(një), 

- Arkitekt/Urbanist         minimumi                              1(një),  

- Inxhiner Hidroteknik minimumi                              1(një),           

- Inxhiner Konstruktor minimumi                              1(një),  

- Inxhiner Elektrik  minimumi                              1(një),  

- Inxhiner Topograf  minimumi                              1(një 
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Stafi kryesor i nxhiniereve duhet të jenë pjesë e stafit të shoqërisë dhe të figurojnë në Listë   

 pagesat e punonjësve të shoqërisë për periudhen (Korrik 2022 – Shtator 2022). Si deshmi   

 duhet te dorezohen listepagesat. 

 

b) Stafi mbështetës: 

- Inxhinier  Mekanik  minimumi             1(një) 

- Inxhiner   Gjeolog  minimumi             1(një) 

- Inxhiner   Mjedisi  minimumi             1(nje) 

 

Për secilin prej inxhinierëve të lartpërmendur (staf kryesor dhe mbeshtetes) Operatoret  Ekonomike duhet 

te paraqesin: 

- kualifikimet arsimore (diplomat),  
- CV. 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit 

kryesor në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 9. Formulari I vetëdeklarimit 

duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. 
 

Në këtë rast, stafi i angazhuar të paraqesë deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve që ka 

marrë përsipër të realizojë. 

 

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor i kërkon 

ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese  

Per stafin e angazhuar - Marreveshje/kontrate sherbimi apo deklarate nga vete eksperti ku te shprehe 

angazhimin me operatorin fitues kundrejt zbatimit te sherbimit te kolaudimit per kete object prokurimi 

(pershkrim per funksionin/rolin qe do te kryeje dhe detyrat perkatese) 

 

Shenim: Për efekt të vlerësimit me pike sipas pikes 4.4 ne Njoftimin e Kontrates, operatorët të ngarkojnë 
dokumentacionin: CV, certifikata/diploma/kualifikime profesionale si dhe per Drejtues i Ekipit licencen 

profesionale për kolauidimin.  

Gjithashtu per stafin e propozuar te paraqitet informacioni i kerkuar mbi ekperiencen specifike, sipas 

percaktimeve te Aneksit nr 1 pjese e ketij DT: 

 

- Argumentimi për kriterin 2.3.3/a/b: Referuar në nenin 41 pika 4/b te VKM nr. 285, datë 19.05.2021”Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik.” Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me numrin e 

objekteve të kontrates së zbatimit dhe vendndodhjen e tyre. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar 

nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve, 

urbanist, elektrik, hidroteknik, mekanik, gjeolog, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të 

kontratës dhe i bazuar në ligj, me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe 

kolaudimin 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. Personeli teknik i inxhinierëve, kapacitetet dhe aftësitë 

organzivative janë të domosdoshëm gjatë kolaudimimit te objekteve. Drejtuesi teknik është përgjegjës për 

kolaudimin sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit dhe brenda kushteve të kontratës. 

Në lidhje me inxhinierin e mjedisit operatori/ët ekonomik/ë 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 Ligji nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, ku në nenin 1 

parashikohet shprehimisht: “Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe 

përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe 
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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” dhe 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 operator ekonomik, 

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. Deklarimi dhe regjistrimi i staafit teknik në regjistrin e 

sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi 

i lëshuar nga administrate tatimre e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument 

vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe 

përmasat e kontratës.  

 

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te kete jo me pak se 9 (nente) punonjës te siguruar për çdo muaj 

për periudhën (Korrik 2022 – Shtator 2022). Si dëshmi për fuqinë punëtore do të dorëzohen 

dokumentet si më poshtë; 

- Vërtetim të lëshuar nga adminstrata tatimore për përiudhen (Korrik 2022 – Shtator 2022) 

shoqëruar me listëpagesat sipas formatit që kërkohet nga legjislacionin tatimor. 

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/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 fuqinë punëtore të 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. 

Numri i përcaktuar i punonjësve është përllogaritur duke u bazuar ne sherbimet e kerkuara sipas Termave 

te references, 

 

-Përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë 

dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet 

e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në 

kopje të njësuara me origjinalin. Autoriteti/enti kontraktor pranon njё dokument tё lёshuar nga i njёjti 

institucion ose palё e- tretё dhe qё ka tё njёjtin informacion me atё tё paraqitur nё procedurёn e zhvilluar 

nё mёnyrё elektronike. Operatorët ekonomikë të huaj duhet të paraqesin dokumentet në formën e kërkuar 

nga legjislacioni në fuqi për njohjen e dokumentacionit tё lёshuar nё njё shtet tё huaj.  

Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën 

shqipe. Dokumentet e lëshuara nga autoritete publike në juridiksione të tjera, dhe dokumentet e vërtetuara 

nga një noter publik në juridiksione të tjera duhet të legalizohen sipas Konventës së Hagës për Vulën 

Apostile, të datës 05.10.1961. 

-Për dokumentet që nuk lëshohen në vendin e origjinës, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnё kёtё 

fakt, pёrndryshe dokumentacioni do tё konsiderohet i paparaqitur. 

Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,do te paraqiten 

perpara se AK te jape kontraten. 
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Loti 2: “Shërbimi i Kolaudimit te punimeve për objektet në zbatim të Programeve IVR dhe 100 

Fshatrat 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

 

2.      Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1    Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

Sipas kritereve të përgjithsme sipas shtojces 9 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM 

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

 

2.2    Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, 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 vlera e parashikuar e marrëveshjes kuadër të 

këtij Loti. 

Për operatorët e huaj, në rastet kur në vendin e origjinës nuk lëshohen dokumentet e kërkuara për 

të vërtetuar bilancet/pasqyrat financiare apo xhiron vjetore, mund të paraqesin një deklaratë për 

konfirmin e tyre. 

 

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  ”Hapur”, percaktimi i 

vleres se kerkuar eshte bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 2, germa ”b” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin 

mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave 

tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet forms elektronike", si dhe në Udhëzimin e 

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

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar 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 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021, të 

shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e 

përcaktimeve neni 41, pika ”c”,  të Ligjit nr. 10091, 7ate 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e 
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profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, I ndryshuar, ku bilancet e dy viteteve 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 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: 

 

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi të një ose disa kontratave 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 40% e vlerës së fondit limit të lotit. Këto sherbime të mëparshme, të ngjashme, duhet të 

vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë: 

c) Kur sherbimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose faturat tatimore të 

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

të shënohen datat, shumat dhe sasitë e furnizuara.  

d) Kur sherbimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

faturën 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  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 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik.” 

Kriteri është miratuar me qëllim vërtetimin për eksperiencat e ngjashme të operatorit/ëve në fushën objekt 

prokurimi me qëllim realizimin e objektit te kontrates, kolaudimin e punimeve për objektet arsimore në 

kuadër të rindërtinmit. Përvoja e operatorit është element shumë i nevojshëm për autoritetin, për të vërtetuar 

qendrueshmërinë ekonomike të ofertuesit, eksperiencat dhe besueshmërinë në përmbushjen e sukseshme të 
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kontratës. Në kuptim të nenit 41 te VKM-se vlerësohet e vlera e kërkuar në masen 40 % eshte ne përpjesëtim 

me natyrën dhe përmasat e kontratës rrjedhimisht nuk sjellë kufizim të pjesëmarrjes në garë të operatorëve.. 

 

2.3.2 Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objektit të kontratës, të lëshuara nga autoritetet 

kompetente shtetërore: 

Për Kolaudimin e punimeve të përgjithshme të ndërtimit operatori ekonomik duhet të ketë liçensat e 

mëposhtme:  

N.P – 1.   Punime gërmimi në tokë. 

N.P – 2.  Ndërtime civile dhe industriale 

N.P – 3.  Rikostruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. 

N.P – 4.  Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha,etj. 

N.P – 5.  Punime nëntokësore, ura e vepra arti. 

N.P – 7.  Ujësjellesa, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje. 

N.P – 9.  Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike, bonifikim. 

N.P – 11.  Ndërtime për N/stacione, kabina e transformatorë linja të TN e të mesem dhe  

               shpërndarës të energjisë.  

N.P – 12. Punime të inxhinerisë së mjedisit.  

 

• Për punimet speciale të ndërtimit duhet të ketë liçensat e mëposhtme: 

 N.S – 1.      Punime për prishjen e ndërtimeve.  

 N.S – 2.     Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri.  

 N.S – 3.     Impiante ngritëse dhe transportues(ashensorë, shkallë lëvizese, transportues) 

 N.S – 4.     Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik,  

                  metalik dhe xhami dhe rifinitura të natyrës ndërtuese.   

 N.S. – 6.    Sinjalistikë rrugore jo ndricuese. 

 N.S. – 8.    Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri.     

 N.S – 18.    Punime topologjike. 

 N.S – 20.   Shpime gjeologjiko-inxhinerike, puse cpimi për ujë.   

 

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga 

vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrise kompetente te kohes) 

Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale 

profesionale te individeve dhe subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ne fushen e studimit te 

projektimit te ndertimit dhe mbikeqyrje e kolaudikimit te punimeve miratura me VKM- ne, Nr.759, date 

12.11.2014 i ndryshyar. Mosparaqitja ne kete forme eshte kusht skualifikues. 

 

Llogaritja të bëhet duke u mbështetur në VKM nr. 354, datë 23/05/2016 (Per miratimin e Manualit te 

Tarifave per Sherbime ne Planifikim Territori, Projektim, Mbikeqyrje dhe Kolaudim),  

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 

“Për prokurimin publik”,  nenin 41, pika 4, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe 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”, 
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ndryshuar me VKM-në nr.943 datë 28.12.2016” (shënim- përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor specifik dhe 

nenin përkatës, që parashikon licencimin e subjekteve, në lidhje me veprimtarinë përkatëse për realizimin 

e shërbimeve objekt kontrate). 

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale 

që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga 

autoritetet kompetente kompetente. Licencat janë të lidhura ngushtësisht me objektin e kontratës për 

kolaudimin e objekteve. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të 

kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret, që autoriteti i vlerëson të nevojshme, për sa kohë 

ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.  

Meqenese kemi te bejme me kolaudim te punimeve ne zbatim argumentojme se Kategorite e mesiperme jane 

percaktuar ne perputhje me zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventivin e punimeve të 

zbatimit. 

 

2.3.3 Stafi kryesor i inxhinierëve të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit 

të prokurimit është;  

a) Stafi kryesor për ekzekutimin e objektit  

- Drejtuesi teknik (Inxhinier Ndertimi)                        1(një), 

- Arkitekt/Urbanist         minimumi                              1(një),  

- Inxhiner Hidroteknik minimumi                              1(një),           

- Inxhiner Konstruktor minimumi                              1(një),  

- Inxhiner Elektrik  minimumi                              1(një),  

- Inxhiner Topograf  minimumi                              1(një 

Stafi kryesor i nxhiniereve duhet të jenë pjesë e stafit të shoqërisë dhe të figurojnë në Listë   

 pagesat e punonjësve të shoqërisë për periudhen (Korrik 2022 – Shtator 2022). Si deshmi   

 duhet te dorezohen listepagesat. 

 

b) Stafi mbështetës: 

- Inxhinier  Mekanik  minimumi             1(një) 

- Inxhiner   Gjeolog  minimumi             1(një) 

- Inxhiner   Mjedisi  minimumi             1(nje) 

 

Për secilin prej inxhinierëve të lartpërmendur (staf kryesor dhe mbeshtetes) Operatoret  Ekonomike duhet 

te paraqesin: 

- kualifikimet arsimore (diplomat),  
- CV. 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit 

kryesor në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 9. Formulari I vetëdeklarimit 

duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. 
 

Në këtë rast, stafi i angazhuar të paraqesë deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve që ka 

marrë përsipër të realizojë. 

 

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor i kërkon 

ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese  
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Per stafin e angazhuar - Marreveshje/kontrate sherbimi apo deklarate nga vete eksperti ku te shprehe 

angazhimin me operatorin fitues kundrejt zbatimit te sherbimit te kolaudimit per kete object prokurimi 

(pershkrim per funksionin/rolin qe do te kryeje dhe detyrat perkatese) 

 

Shenim: Për efekt të vlerësimit me pike sipas pikes 4.4 ne Njoftimin e Kontrates, operatorët të ngarkojnë 
dokumentacionin: CV, certifikata/diploma/kualifikime profesionale si dhe per Drejtues i Ekipit licencen 

profesionale për kolauidimin.  

Gjithashtu per stafin e propozuar te paraqitet informacioni i kerkuar mbi ekperiencen specifike, sipas 

percaktimeve te Aneksit nr 1 pjese e ketij DT: 

 

- Argumentimi për kriterin 2.3.3/a/b: Referuar në nenin 41 pika 4/b te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik.” Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me numrin e 

objekteve të kontrates së zbatimit dhe vendndodhjen e tyre. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar 

nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve, 

urbanist, elektrik, hidroteknik, mekanik, gjeolog, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të 

kontratës dhe i bazuar në ligj, me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe 

kolaudimin 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. Personeli teknik i inxhinierëve, kapacitetet dhe aftësitë 

organzivative janë të domosdoshëm gjatë kolaudimimit te objekteve. Drejtuesi teknik është përgjegjës për 

kolaudimin sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit dhe brenda kushteve të kontratës. 

Në lidhje me inxhinierin e mjedisit operatori/ët ekonomik/ë 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 Ligji nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”, ku në nenin 1 

parashikohet shprehimisht: “Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe 

përmirësimin e tij, 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” dhe 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 operator ekonomik, 

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. Deklarimi dhe regjistrimi i staafit teknik në regjistrin e 

sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi 

i lëshuar nga administrate tatimre e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument 

vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe 

përmasat e kontratës.  

 

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te kete jo me pak se 9 (nente) punonjës te siguruar për çdo muaj 

për periudhën (Korrik 2022 – Shtator 2022). Si dëshmi për fuqinë punëtore do të dorëzohen 

dokumentet si më poshtë; 

- Vërtetim të lëshuar nga adminstrata tatimore për përiudhen (Korrik 2022 – Shtator 2022) 

shoqëruar me listëpagesat sipas formatit që kërkohet nga legjislacionin tatimor. 

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/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 fuqinë punëtore të 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. 
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Numri i përcaktuar i punonjësve është përllogaritur duke u bazuar ne sherbimet e kerkuara sipas Termave 

te references, 

 

-Përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë 

dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet 

e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në 

kopje të njësuara me origjinalin.  

Autoriteti/enti kontraktor pranon njё dokument tё lёshuar nga i njёjti institucion ose palё e- tretё dhe qё ka 

tё njёjtin informacion me atё tё paraqitur nё procedurёn e zhvilluar nё mёnyrё elektronike.  

Operatorët ekonomikë të huaj duhet të paraqesin dokumentet në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi 

për njohjen e dokumentacionit tё lёshuar nё njё shtet tё huaj.  

 

Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën 

shqipe. Dokumentet e lëshuara nga autoritete publike në juridiksione të tjera, dhe dokumentet e vërtetuara 

nga një noter publik në juridiksione të tjera duhet të legalizohen sipas Konventës së Hagës për Vulën 

Apostile, të datës 05.10.1961. 

-Për dokumentet që nuk lëshohen në vendin e origjinës, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnё kёtё 

fakt, pёrndryshe dokumentacioni do tё konsiderohet i paparaqitur. 

Dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit,do te paraqiten 

perpara se AK te jape kontraten. 

 

 

 

 

 

 


