
PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall  

 

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 PJESË KËMBIMI PËR MJETET TIP NISSAN NV300”. 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT 

 (CPV): 

Blerje pjesë këmbimi për automjete, fugonë dhe makina transporti mallrash.  

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

 

10,960,546 (dhjetë million e nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet e gjashtë) 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 “Posta Shqiptare” SHA, 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; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit.   

 

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: 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 

5,  të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe nenit 

.................................................................................................................................................. 

(Shënim: përcaktoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin 

e ndonjë kërkese specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e 

prokurimit). 

 



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 dhe 2021, ku vlera e xhiros 

për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 95% e vlerës së 

fondit limit. 

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:  

(Kërkesa  e lartpërmëndur do i shërbejë autoritetit kontraktor si tregues për njohjen e gjendjes 

financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të 

kontratës. Kjo në përputhje me nenin 77 te LPP dhe nenin 43 të VKM nr. 285 datë 19.05.2021 

”Për rregullat e prokurimit publik”). 

 

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që 

mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros 

brenda këtij marzhi. 

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

Ligjin 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”. 

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje 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.“  

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

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

kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më pak se 20% 

të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate (apo shumatores së fondit limit të loteve, nëse 

kontrata është e ndarë në lote dhe ofertohet për më shumë se një lot).  

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

dëshmitë e mëposhtme:  

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen 

datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara, 



b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes 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 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të 

thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), 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 furnizimet e 

mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit, që është 

brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

 

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

Përvoja e mëparshme është një element shumë i domosdoshëm që garanton autoritetin kontraktor 

se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së kontratave 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 shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga 

anëtarët e këtij bashkimi nёpёrmjet njё kontrate bashkëpunimi tё hartuar ndёrmjet palёve.  

 

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave 

të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e 

kërkuar të kontratave të ngjashme  brenda këtij marzhi. 

 

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat ISO si më poshtë: 

 

1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 14001:2015 mbi “Sistemet e 

menaxhimit të mjedisit”, ose ekuivalente.  

Argumentimi: Certifikata e menaxhimit të mjedisit ISO 14001:2015 ose ekuivalente, ka të bëjë 

me manaxhimin mjedisor, i cili përfaqëson kalimin e drejtimit të kompanisë dhe respektimin e 

ligjeve, në një manaxhim të aktivitetit përkushtuar parandalimit të ndotjes dhe të përmirësimit të 

ndikimeve mjedisore. Mbrojtja e mjedisit ka për çdo kompani një rol gjithmonë e më të 

rëndësishëm. Sistemi i menaxhimit mjedisor në këtë objekt është i domosdoshëm pasi ndotja e ajrit 

nga pjesët e këmbimit do të vinte në vështirësi dhe do të bëhej burim sëmundje / ndotje akustike. 

Referuar objektit të prokurimit, Njësia e Prokurimit gjykon se është e nevojshme që shoqëritë të 

jenë të certifikuara nga organizata ndërkombëtare të cilat garantojnë një nivel të pranuar të 

menaxhimit të mjedisit sa kohë që veprimtaria e tyre ka ndikim të drejtpërdrejtë mbi të. Dhe duhet 



të aplikojnë disa standarte sigurie lidhur me mbrojtjen e mjedisit, të cilat garantohen nga 

certifikimi i tyre nga organizma ndërkombëtare.  

 

2. OE, duhet të jetë në zotërim të certifikatës ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të 

cilësisë” ose ekuivalente.  

 

Argumentimi: Në nenin 46, pika 2 të LPP parashikohet se:”Autoriteti kontraktor mund të kërkojë 

edhe çertifikata, të lëshuara nga organet të pavarura që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit 

ose të ofertuesit me standardet e kërkuar atë të cilësisë përfshirë edhe standardet për menaxhimin 

e mjedisit”. Certifikimi ISO 9001:2015 i kërkuar në kriteret e veçanta garanton që kompania ndjek 

procedura sipas standarteve ndërkombëtare të cilat sigurojnë cilësinë e produktit shërbimit sipas 

objektit të procedurës së prokurimit.) 

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatën ISO 45001:2018 mbi “Sistemin e 

Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë” ose ekuivalente. 

 

Argumentimi: Standardi ISO 45001:2018 i Sistemit të Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në 

Punë do të sigurojë një përfitim të rëndësishëm në parandalimin e aksidenteve në punë dhe 

sëmundjeve profesionale; Standardi ISO 45001:2018 ofron një kornizë me qëllim për të zvogëluar 

rreziqet në vendin e punës, për të rritur sigurinë e punonjësve dhe për të krijuar kushte më të 

besueshme të punës dhe përfshin kërkesa për të zvogëluar barrën ndaj tyre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 



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

përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë 

cilësinë e kërkuar dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në 

përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 40, 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 

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 janë hartuar duke marrë në konsideratë, për blerjet e reja cilësore, kërkesat 

aktuale për funksionalitet zgjerim cilësi e përformancë si dhe shërbimet profesionale të migrimit 

të kërkuara për teknologjite ekzistuese, sipas objektit të procedurës së prokurimit, duke 

përllogaritur mënyrën e ofrimit të produkteve të reja (përfshirë virtualizimin) dhe shërbimeve të 

migrimit, karakteristikat e duhura bashkëkohore teknologjike, standardet e duhura kombëtare dhe 

ndërkombëtare, duke pasur parasysh garancitë përkatëse të këtyre sistemeve, në përputhje me 

parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik”, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”. Në çdo rast ku ka qenë e mundur është përdorur termi “ose ekuivalent” për 

të qenë gjithmonë në konformitet me zbatimin e legjislacionit të prokurimeve publike dhe akteve 

nën-ligjore në zbatim të tyre.  

1 - Pjesët e këmbimit të jenë të papërdorura. 

2 - Pjesët e këmbimit të jenë të certifikuara sipas standardit ISO. 

3 - Ambalazhi i pjesëve të këmbimit të ketë të pasqyruar vulën e certifikimit ISO. 

4 - Ambalazhi i pjesëve të këmbimit të jetë i vulosur me stampë sigurie nga prodhuesi. 

5 - Pjesët e këmbimit të jenë të prodhuara në Japoni ose në një shtet të BE (duke u nisur nga 

prejardhja e mjetit në fjalë). 

 

Paraqitur në tabelën e mëposhtme janë artikujt dhe të dhënat e mjetit tip Nissan NV300: 



 

Nr. Lloji i Mjetit Emërtimi 

1 Nissan NV300 Termostat 

2 Viti 2020 Amortizatorë të parmë 

3 2.0 Naftë Amortizatorë të pasmë 

4 Shasi: VNVF4000864792778 Diskofrena të pasme + moco rrote 

5   Diskofrena të parme 

6   Elektromagnet motorino 

7   Ferrota të parme 

8   Ferrota të pasme 

9   Filtër ajri 

10   Filtër vaji 

11   Filtër nafte 

12   Filtër kondicioneri 

13   Flowmeter 

14   Friksion kit + volant 

15   Fshirëse xhamash 

16   Gominë e urës së parme 

17   Krah mbajtës i urës së parme 

18   Krah i urës së pasme + gominë 

19   Tirant i gjatë i urës së pasme 

20   Gominë grushti i jashtëm 

21   Gominë grushti i brendshëm 

22   Gominë marmite 



23   Shpatull e parme + gomina 

24   Gominë stabilizatori të urës 

25   Gominë peshe e pasme 

26   Sensor ABS i rrotës së parme 

27   Sensor ABS i rrotës së pasme 

28   Grusht i jashtëm 

29   Guajno freni dore 

30   Kushinjetë moco e parme 

31   Karbonçina motorino + suport 

32   Këmbë kambio e sipërme 

33   Këmbë kambio e poshtme 

34   Këmbë motori 

35   Fasho pistonash 

36   Kit faze 

37   Kokë paraleli 

38   Kokë zbare 

39   Kushinjetë suporti amortizatori 

40   Kushinjetë suporti semiaksi 

41   Pompë nafte serbatori + galixhant 

42   Pompë friksioni e sipërme 

43   Pompë friksioni e poshtme + kushinjetë 

44   Pompë freni 

45   Pulexho dinamo 

46   Pulexho ndihmëse 



47   Tensionues rripi dinamo 

48   Rrip dinamo 

49   Pompë uji 

50   Pompë grupi timoni 

51   Semiaks i gjatë 

52   Semiaks i shkurtër 

53   Sensor presioni turbo 

54   Serpentinë vaji 

55   Kapak filtri vaji 

56   Suport amortizatori 

57   Sustë amortizatori i parmë 

58   Tirant grup timoni 

59   Tirant stabilizatori 

60   Valvul EGR 

61   Ventilatorë kondicioneri komplet 

62   Dorezë plastike dere 

63   Rrëshkitës dere anësore 

64   Tub alkooli frenash 

65   Kandeleta 

65   Injektor Adblue 

66   Katalit Adblue 

67   Filtër partikular DPF 

68   Sensor oksigjeni 

70   Depozitë Adblue + sensor Adblue 



71   Bateri 12V 100Ah 

72   Llampë PY21W 

73   Llampë P21W 

74   Llampë P21/5W 

75   Llampë W21/5W 

76   Llampë W5W 

77   Llampë WY5W 

78   Llampë H4 

79   Llampë H16 

80   Llampë W16W 

81   Siguresa me vlera të ndryshme 

82   Rele me vlera të ndryshme 

83   Testatë komplet 

84   Agregat motori i kompletuar 

85   Aparat fshirëse xhami 

86   Centralino elektrike 

87   Grup timoni 

88   Injektor nafte 

89   Kambio komplet 

90   Kolektor dinamo 

91   Kushinjetë dinamo 

92   Moco e gomës së parme 

93   Motorino komplet 

94   Nofulla freni të parme 



95   Nofulla freni të pasme 

96   Pinion motorino 

97   Pompë nafte 

98   Radiator uji 

99   Rregullator tensioni dinamo 

100   Kit guarnicionesh dhe permistopesh 

motori 

101   Sinkronizator kambio 

102   Turbinë 

103   Rregullator presioni nafte 

104   Sensor presioni nafte 

105   Grup ingranazhesh kambio I-II 

106   Grup ingranazhesh kambio V-VI 

107   Grup ingranazhesh kambio III-IV 

108   Grup çelës kuadri 

109   Grup çelësash komandimi i sistemit të 

ngrohjes/ftohjes 

110   Grup çelësash komandimi xhamash 

111   Fishek indietro 

112   Fishek vaji 

113   Dadiçek 

114   Dinamo komplet 

 

 

Njësia e Prokurimit 

 


