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Data 04.10.2022 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Pune 

 

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: 

“Fuqizimi i N.Stacionit 110/20 kV Golem-Durrës”. 

 

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

(FPP): 31321000-2 – Linja të energjisë elektrike 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

204,998,830 (dyqind e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e tetëqindë e 

tridhjetë) 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” 

i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor “Fuqizimi i N.Stacionit 110/20 kV Golem-Durrës” 

(OSSH sh.a. 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. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8; 

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” i ndryshuar. 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 
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2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme): me 

paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomikt në ditën e hapjes 

së Ofertës, sipas Shtojcës 8. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 39, pika 

5,  të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 

2.2.1 Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit (2019, 2020, 2021), të 

paraqitura në Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre. Nëse operatori 

ekonomik ofertues eshte ne kushtet e parashikuara nga neni 41, pika ”c”, e ligjit nr.10091 

date 5.3.2009 ”Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te 

regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” i ndryshuar, atëherë secili bilanc duhet te 

shoqerohet me akt-ekspertizen e kryer nga eksperti kontabel. 

Kjo kërkesë per kualifikim, konsiderohet e përmbushur nëse në 2 (dy) bilance të 

njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i 

bashkimit.  

 Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros 

minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar. 

 Si prove per plotesimin e ketij kriteri kualifikues, operatori ekonomik ofertues duhet te 

disponoje vertetim nga Administrata Tatimore ku te tregohet xhiroja vjetore per vitet e 

siperpermendura dhe kopje të certifikuara të bilanceve ku të paktën në dy bilance, nuk ka 

raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

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” i ndryshuar. 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

Duke marre ne konsiderate sasine e mallrave dhe punimet objekt procedure prokurimi, kerkohet 

qe OE ofertues te paraqese se disponon kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare per ta 

realizuar ate ne kohe dhe ne perputhje me specifikimet teknike te kerkuara. Per kete, OE ofertues 

duhet te kete disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me kete qellim, eshte argumentuar se vlera e 

xhiros duhet te jete ne masen 100,000,000 (njeqind milion) Leke. 
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2.2.2 Kopje të deklaratave të xhiros mesatare vjetore, të realizuar nga Operatori Ekonomik 

ofertues gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2019, 2020, 2021) lëshuar nga Administrata Tatimore, 

me vlerë jo më të vogel se vlera e fondit limit të kontratës që prokurohet. Në rastin e 

bashkimit të operatorëve ekonomikë ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit në 

raport me përqindjen dhe/ose kushtet e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.  

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: 

Vlera e kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të procedurës. 

Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes financiare të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 

 

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga Pushteti 

Vendor për vitin 2022, prane njesive vendore ku operatori ekonomik ushtron apo ka ushtruar 

aktivitetin, sipas ekstraktit te QKB, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Në rastet e 

bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar 

nga Autoriteti përkatës. 

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  nenit 

43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe 

ne ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”I ndryshuar, ne ligjin nr.9920 

date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” I ndryshuar, neni 4, pika 2 d). 

 

2.3    Kapaciteti teknik: 

2.3.1  Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën: 

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

përllogaritur të kontratës që prokurohet (pa TVSH) 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 madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që 

prokurohet (pa TVSH).  

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e ben oferten të kualifikueshme. 
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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, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, 

prandaj është kërkuar që kontratat e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën brenda vlerës kufi 

të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

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

Duke marre ne konsiderate sasine dhe cilesine e mallrave objekt procedure prokurimi, si dhe 

punimet e kerkuara, eshte menduar se vlera e kerkuar qe OE ofertues te kete bere me kontrata te 

ngjashme, te jete sipas parashikimeve ligjore. Ne kete menyre, AK ka sigurine dhe besueshmerine 

qe OE ofertues mund te realizoje kontraten objekt prokurimi pa patur pengesa te ndryshme qe do 

te ndikonin ne ecurine e punes se AK. 

Gjithashtu, duke patur ne vemendje punen e veshtire qe duhet te beje OE ne realizimin e kesaj 

kontrate, pasi duhet te kete pervojen e nevojshme te beje punime ne nje shtylle te tensionit te larte 

ne tension, AK kerkon me doemos qe OE ofertues t’a kete nje pervoje te ngjashme per ndertimi 

nenstacionesh ose centrale elektrike.  

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit/ve Ekonomik do të kryhet bazuar në 

dokumentat e mëposhtme: 

1. Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik,  duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe 

natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve: 

1. Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës nr.9, shoqëruar me: 
2. Kontratën/at e Sipërmarrjes; 
3. Situacionin përfundimtar të objektit; 
4. Aktin e kolaudimit; 
5. Çertifikaten e marrjes në dorëzim;  

 
Formulari i vlerësimit duhet të përcaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, faktin 

nëse kontrata është realizuar me sukses, përqindjen e punimeve në rast bashkimi të 

shoqërive, etj. 

1. Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës nr.9, shoqëruar me: 
2. Kontratën/at e Sipërmarrjes; 
3. Situacionin përfundimtar të objektit;  
4. Aktin e kolaudimit; 
5. Çertifikaten e marrjes ne dorezim / Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim 
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6. Fatura tatimore perfundimtare.   
 
Pika 2.3.1 gërma “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 

operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në 

bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të 

përmbushë këtë kusht. 
 
Kurse pika 2.3.1 gërma “b” duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në 

raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-se 

nr.285 date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”). 

2.3.2   Stafi kryesor e mbështetës, punonjësit, çertifikimet, i kualifikuar per keto 

punime.  

 

a)  Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të 

punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe te jete Ing. 

Elektrik dhe të deklaroje se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i 

pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqeruar me 

dokumentacionin e mëposhtme: 

1. Librezë pune  
2. Kontratë pune e vlefshme  
3. Diplomë 

Argumentim: Cdo subjekt per vete natyren dhe pergjegjesine e punes duhet te angazhoje 

nje person te specializuar per drejtimin dhe mbarevajtjen e punimeve ne kantier. Ky 

person pergjegjes duhet te jete ne rolin e drejtuesit teknik ne kompani. Kjo vertetohet 

nepermjet licenses se kompanise dhe dokumentave te siper permendura. 

 2.3.3   Operatori ekonomik (ne baze te Ligjit 10237 dt.18.02.2010,neni 5, pika 15 etj) per miratimin e 

rregullores per sigurine ne kantier) duhet te kete te pakten 1(nje) inxhinier  te trajnuar dhe te pajisur me 

çertifikate si pergjegjes per sigurine dhe shendetin ne pune me risk te larte, i cili te jete i siguruar  te pakten 

per  3 (tre) muajt e fundit dhe duhet te jete prezent ne kantier gjate ekzekutimit te punimeve, Certifikata 

te jete e leshuar nga shoqeri te licensuara nga ministria perkatese. 

Lidhur me kete pike operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese:  

i) çertifikaten e inxhinierit 

ii) licencen e shoqerise e cila ka trajnuar punonjesit e operatorit ekonomik. 

iii) listpagesat E-Sig  te punonjesve te sipercituar. 
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Argumentim: Referuar ligjit sipercituar. 

2.2.1 Operatori ekonomik (ne baze te VKM 312 Dt.05.05.2010 per miratimin e rregullores per sigurine 
ne kantier) duhet te kete te pakten 5 (pese) punonjes te trajnuar dhe te pajisur me çertifikate te 
punimeve ne lartesi te leshuara nga shoqeri te licensuara nga ministria perkatese, te cilet te jene 
te siguruar  te pakten per  3 (tre) muajt e fundit 

Lidhur me kete pike operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese:  

iv) çertifikatat e punonjesve per  punimet ne lartesi 
v) licencen e shoqerise e cila ka trajnuar punonjesit e operatorit ekonomik. 
vi) listpagesat E-Sig  te punonjesve te sipercituar  
 

Argumentim: Referuar ligjit sipercituar, per punonjesit ne lartesi. 

b)  Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e punimeve, te vertetuar 

me kontratë punë te vlefshme, diplome/deshmi përkatëse leshuar nga institucione te akredituara 

nga autoritetet pergjegjese shteterore, dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar 

nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara 

për çertifikimin e punonjësve), si dhe te figurojne ne listepagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) 

muajt e fundit, si më poshtë:  

 20 (njezet) punonjës elektriçist  
 10 (dhjete) prej tyre (Kategoria IV-V) dhe pjesa tjeter te jene te pajisur me IQT per 

elektricist. 

Ndersa operatori ekonomik fitues duhet te dorezoje prane AK, perpara lidhjes se kontrates, te gjithe 

dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

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. 

C) Operatori Ekonomik duhet te kete fuqi minimale punetore te nevojshem per ekzekutimin e 

objektit te prokurimit, me nje numer prej mesatarisht 30 punonjës.   

Argumentimi: Në lidhje me numrin e fuqisë mesatare punëtore të siguruar, duke patur parasysh 

volumet e puneve objekt kontrate, natyrën dhe vlerën e kontratës, ky numër punonjësish është 

proporcional dhe i lidhur me aftësinë zbatuese, me qëllim realizimin në kohë dhe me sukses të 

kontratës. 

Kjo kërkesë i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së OE për përmbushjen me 

sukses të kontratës. Numri i punonjesve eshte perllogaritur duke patur ne konsiderate shtrirjen 



7 
 

gjeografike te shtyllave objekt punimi, si dhe volumin e punes per realizimin me sukses te 

kontrates. 

Kjo kërkesë është në përputhje me Nenin 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik”, si dhe pika 6/ç, e nenit 39, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

 

Eshtë e mjaftueshme paraqitja e deklarates, sipas shtojcës nr.8. Ndersa operatori 

ekonomik fitues, para lidhjes se kontrates, duhet te dorezoje dokumentacionin 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 Korrik - Shtator 2022. 
 Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për 

periudhën Korrik - Shtator 2022. 

  

Ç) Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij specialistë te certifikuar sipas 

profesioneve, te pakten si me poshte: 
Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar si drejtues teknik te perfshire ne 

licencen e shoqerise te pakten 1 (nje) inxhinier ndertimi, 1 (nje) inxhinier mekanik, 1 (nje) 

inxhinier elektrik, 1 (nje) inxhinier elektronik, 1 (nje) inxhinier topograf/Gjeodet,  1(nje) Inxhinier 

Mjedisi. Inxhinieret e mesiperm duhet te jene te siguruar dhe te figurojne ne listepagesat 

perkatese E-Sig per 3 (tre) muajt e fundit. 

 Ing. Gjeodet           1(nje) 
 Ing. Elektrik           1 (nje) 
 Ing. Ndertimi          1(nje) 
 Ing  Mekanik          1(nje) 
 Ing  Mjedisi            1(nje) 
 Ing Elektronik        1(nje) 

Eshtë e mjaftueshme paraqitja e deklarates, sipas shtojcës nr.8. Ndersa operatori ekonomik 

fitues, para lidhjes se kontrates, duhet te dorezoje dokumentacionin si më poshtë: 

 Për specialistët e sipercituar sipas profesioneve, duhet të paraqiten CV-të, 

deshmitë/certifikatat ose cdo dokument tjeter qe verteton diplomimin apo kualifikimin e 

tyre sipas profesionit, si dhe kontratat individuale të punës të vlefshme per te pakten 

periudhen e parashikuar te zbatimit te punimeve.  
 Specialistet e sipercituar sipas profesioneve, duhet të jenë të pajisur gjithashtu edhe me 

kartela personale të sigurimit teknik të vlefshme, të lëshuara nga organe kompetente në 

bazë të Ligjit Nr.8734, datë 01.02.2001 dhe Ligjit Nr. 13/2013.  
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 Secili specialistë i sipercituar sipas profesioneve, duhet të figurojë në listëpagesat e 

shoqërisë për të pakten periudhën Korrik - Shtator 2022. 
 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar minimalisht 1 (nje) 

punonjesautomakinist, te cilet duhet te jene te pajisur edhe me leje drejtimi te kategorise 

C (te gjitha te vlefshme), per te cilet duhet te paraqese kontrate individuale pune te 

vlefshme , si dhe te figurojne ne lispagesat e shoqerise për të pakten periudhën Korrik - 

Shtator 2022. 

 

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. 

 

- Për sa i takon inxhinierëve të ndërtimit të kërkuar, janë të nevojshëm për zbatimin e kontratës 

pasi inxhinierët e ndërtimit janë ekspertët kryesor për projektimin dhe zbatimin duke patur 

parasysh natyrën e investimit që do të kryhet. 

- Për sa i takon inxhinierit elektrik të kërkuar, ështe të nevojshëm për zbatimin e kontratës pasi 

inxhinieri elektrik do të ndjekin ecurinë e punimeve elektrike që nga projektimi deri në zbatimin e 

plotë të investimit. 

-Për sa i takon inxhinierit gjeodet të kërkuar, është i nevojshëm për zbatimin e kontratës pasi 

inxhinieri gjeodet do të jetë pjesë aktive e procesit të projektimit dhe zbatimit të kontratës duke 

bëtë të mundur matjet dhe rilevimet topografike dhe batimetrike te kësaj kontrate specifike. 

- Për sa i takon inxhinierit të mjedisit të kërkuar, si kriter në mënyrë që Kontraktori të këtë aftësinë 

e duhur dhe njohuritë e nevojshme për  të realizuar punimet e kërkuara si dhe për te evituar pasojat 

e mundshme të aktiviteteve të tyre në mjedis. 

Për sa i takon inxhinierit mekanik të kërkuar, ështe të nevojshëm për zbatimin e kontratës pasi 

inxhinieri mekanik do të ndjekin ecurinë e punimeve mekanikesi montime dhe demontime te pajisve 

dhe konstruksioneve mekanike të investimit. 

1. Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës. 

Operatori ekonomik ofertues, duhet të dëshmoje se dispononë liçense profesonale për 

zbatim punimesh në ndertim, duke perfshire kategorite e nevojshme për zbatimin e 

kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçensën përkatëse të shoqërise, bazuar në formatin e 

miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e 

rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, 

klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojne veprimtari ndertimi”, i 

ndryshuar. 
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2.3.4 Liçensa profesionale e shoqerise lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës: 

Operatori Ekonomik duhet te disponoje Liçencë të shoqërisë e vlefshme për kategoritë e 

mëposhtme: 

            Punime te pergjithshme ndertimi: 

Kategoria NP-1 Punime gërmimi në tokë Klasifikim  B 

Kategoria NP-2 Ndertime civile dhe industriale Klasifikim  B 

Kategoria NP-4 Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, 

metro, pista aeroportuale 

Klasifikim  A 

Kategoria NP-11 Ndertime per N/stacionet, kabinat e transformatorve, 

linjat TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise 

Klasifikim  E 

Kategoria NP-12 Punime të inxhinierisë së mjedisit. Klasifikim  A 

Kategoria NS-1 Punime për prishjen e ndërtimeve Klasifikim  A 

Kategoria NS-3 Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë 

levizëse, transportues ) 

Klasifikim  A 

Kategoria NS-8 Ndertime Parafabrikat beton arme ,struktura metalike  Klasifikimi B 

Kategoria NS-13 Impiante dhe linja  telefonie dhe telekomunikacioni Klasifikimi B 

Kategoria NS-14 Impiante të brendëshme, elektrike, telefoni, etj.  Klasifikimi A 

Kategoria NS-18 Punime topogjeodezike.  Klasifikimi A 

 

sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licensave profesionale 

sipas legjislacionit në fuqi. 

 

 Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i 

origjinës pranë Institucionit përkatës, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për 

ekzekutimin e kontratës. 

  

 (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzoj liçensat 

profesionale sipas zërave të preventivit që në bazë të marrëveshjes së bashkëpunimit merr 

përsipër të realizojë). 
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Argumentimi: Keto kategori punimesh janë në përputhje me zërat e preventivit paraprak dhe 

objektin e prokurimit, është proporcionale dhe e lidhura ngusht me aftësinë zbatuese, natyrën dhe 

vlerën e kontratës. Kjo kërkesë lidhur me licencën profesionale të shoqërisë është në përputhje me 

Nenin 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe pika 6/a, e nenit 39, 

të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

2.3.5  Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin certifikatat e cilësisë së punimeve, per 

objektin qe prokurohet, te cilat duhet te jene te perkthyera ne gjuhen shqipe dhe te 

noterizuara, sipas standardeve:  

Operatori Ekonomik ofertues qe do te realizoje kete kontrate, duhet te jete i pajisur dhe te 

paraqese certifikatat perkatese te vlefshme te ISO-ve, si me poshte: 

 ISO 9001:2015 : certifikaten e menaxhimit te cilesise se punimeve, qe kane lidhje me objektin 
e kontrates; 

  OHSAS  18001:2007 ose  ISO 45001: 2018  ocertifikaten e sistemit te menaxhimit te sigurise 
ne pune, ne lidhje me objektin e kontrates; 

 ISO 50001:2018  : Certifikimi i sistemit për menaxhimin e energjisë 
 ISO 27001:2013 : Certifikimi i sistemit për menaxhimin e sigurisë së informacionit 

 

Të gjitha certifikatat 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. 

Argumentimi:  

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe 

standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, 

dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. 

 Për vetë natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, 

është tepër e rendësishme që operatorët, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të 

cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësië, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte 

që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen 

ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i 

shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të 

mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, 

parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të 

pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të 

cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë. 
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2.3.8  Operatori ekonomik duhet te kete në dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion 

mjetet e pajisjet teknike te nevojshme per ekzekutimin e kontrates, si me poshte (sipas 

formularit permbledhes te vetedeklarimit): 

Nr Lloji i Makinerive Sasia Gjendja 

1 Kamion me vinç mbi 5 ton me karroceri per 

transport shtyllash 

2  cope Pronësi ose me qera 

2 Kamion me kapacitet mbajtes 7- 10 ton  1  cope Pronësi ose me qera 

3 Kamioncina me kapacitet mbajtes 2-5 ton 2  cope Pronësi ose me qera 

4 Fadrome me goma 2  cope Pronësi ose me qera 

    

  Pajisje Teknike     

1 Kambaleca per mbajtjen e barabaneve te 

kabllove 

2  cope Pronësi ose me qera 

2 Skavator  2  cope Pronësi ose me qera 

3 Kenotron per kabllo 1  cope Pronësi ose me qera 

4 Megaometer 2500-5000 V 1  cope Pronësi ose me qera 

5 Terrameter 1  cope Pronësi ose me qera 

7 Kokore 20 cope Pronësi  

8 Komplet i ndihmes se shpejt 5  cope Pronësi  

9 Set veglash per kabllo TM (, presa hidraulike 

per kapikorda, ) 

1 cope Pronesi ose me qera 

 

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/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. 

1. Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit 

(akti i pronësisë); leje qarkullimi; certifikate trasporti, çertifikate e kontrollit teknik; 

siguracion mjeti, (i vlefshëm).  
2. Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse noteriale e qerasë 

e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i 

këtij prokurimi dokumenti që verteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) leje 

qarkullimi;  çertifikaten e kontrollit teknik, ;  certifikate trasporti siguracion mjeti (i 

vlefshëm);  
3. Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të 

paraqitet  kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat 

teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, 

fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të 
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pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si 

tatimpagues të TVSH-së  duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.  
4. Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto 

të qarta  për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e 

dukshme ne nje foto te vetme mjeti dhe targa e tij. 
5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin e 

mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në shtojcën 10 në çdo kohë deri në përfundimin e 

kontratës nga Autoriteti Kontraktor.  
6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet 

dhe pajisjet e deklaruara sipas shtojcës 10 nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera. 
 

7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve ne 

pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor gjate procesit te 

vleresimit te ofertave.  

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. 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Specifikimet teknike jane hartuar duke marre ne konsiderate nevojat e Autoritetit Kontraktor, per 

punimet objekt procedure prokurimi, duke perllogaritur sasite e nevojshme, karakteristikat e 

duhura dhe standardet e duhura kombetare dhe nderkombetare, sipas parashikimeve te nenit 36, 

te Ligjit Nr. 162, date 23.12.2020 “Per prokurimin publik”. 

 

 

Njësia e prokurimit 

 


