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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 Goma, Vaj, Antifrize dhe Alkol per automjete” ndare ne lote: 

Loti i I-rë: “Blerje goma” 

Loti i II-të “Blerje Vaj, Antifrize dhe Alkol per automjete” 

 

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

 24951100-6  Lubrifikantët  

 34350000-5 Goma për automjete të rënda/të lehta  

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  5,208,650 (pesë milion e dyqind e tetë mijë e gjashtëqind e 

pesëdhjetë) lekë, pa TVSH. 

Loti i I-rë: “Blerje goma” me fond limit 4,178,650 (katër milion e njëqind e shtatëdhjetë e tetë 

mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH. 

Loti i II-të “Blerje Vaj, Antifrize dhe Alkol për automjete” me fond limit 1,030,000 (një 

milion e tridhjetë mijë) 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 Drejtoria e Përgjithshme  Posta Shqiptare 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: 

Loti 1: Blerje goma 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 



b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; Shuma e sigurimit të ofertës është 83,573 (tetëdhjetë e 

tre mije e peseqind e shtatedhjete e tre) leke pa TVSH ;  

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: 

 

1.1  Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

2.1.1. Operatori ekonomik duhet te paraqese; 

 Çertifikatë ISO 9001-2015 ose ekuivalent (e vlefshme dhe e akredituar nga DPA ose nga 

Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë). 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 të LPP, nenit 44  

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

kërkuar kjo certifikatë me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë 

certifikuar në sistemin e menaxhimit të cilësisë. Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga një organ i 

vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Nisur nga rëndësia, volumi i 

kontratës,  rëndësia e AK (Autoritetit kontraktor) të përfshir në këtë procedurë është e 

rëndësishme me qellim realizimin me sukses të kësaj procedurë që operatori pjesëmarrës të 

provojnë se ka një sistem të menaxhimit të cilësisë, pra të demonstrojnë aftësinë e tij për të 

ofruar vazhdimisht produkte që plotësojnë kërkesat e konsumatorëve pra të AK-së dhe kërkesat e 

zbatueshme ligjore dhe rregullative me qëllim të rrisë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet 

zbatimit efektiv të sistemit, duke përfshirë proceset për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit 

dhe sigurimin e konformitetit ndaj klientit pra Ak-së . 

 

1.2  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.2. 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 39 %  e vlerës së 

fondit limit të lotit/shumës së loteve për të cilët konkuron.  

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: 

Autoriteti Kontraktor i është referuar VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 43, pika 2, gërma c) pasi fondi limit i procedurës së prokurimit 

ndodhet nën kufirin e ulët monetar. 

 

2.3 Kapaciteti teknik: 



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 shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të 

vogël se 19 % të vlerës së fondit të limit të lotit/shumës së loteve për të cilët konkuron.  

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 për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të 

shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas 

kërkesave të legjislacionit në fuqi, 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 fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të 

deklaruara në organet tatimore, ku 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 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 në një vlerë jo më të vogël 

se 19 % të vlerës së fondit limit të lotit/shumës së loteve për të cilët konkuron, që është brenda 

vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

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

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur brenda kufirit të vlerës të 

përcaktuar në rregullat e prokurimit publik dhe i shërben AK për të treguar se ofertuesit me 

kapacitetet e tyre kanë realizuar kontrata të ngjashme me objektin që prokurohet, në një vlerë jo 

më të vogël se 19 % të fondit limit të lotit/shumës së loteve për të cilët konkuron., në afat, me 

cilësi dhe rrit besueshmërinë mbi përvojën që ka ofertuesi në treg. Përvoja e ngjashme 

konsiderohet si kriter thelbësor dhe si rrjedhim operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi 

të tilla si refernca/fatura tatimore, për të provuar kryerjen e tyre qoftë me sektorin privat dhe atë 

publik. 

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 autorizim Prodhuesi / Distributori i Autorizuar nga 

Prodhuesi, për mallrat objekt prokurimi. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit, duhet të 

vërtetohet lidhja midis Distributorit të Autorizuar dhe Prodhuesit. Autorizimi duhet të përmbajë 

të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin 

Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. 

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

publik” dhe pikën 6, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” me anë të këtij kriteri AK gjykon se autorizimi i prodhuesit ose distributorit 

të autorizuar është një dokument i rëndësishëm, pasi përveç se tregon origjinën e mallrave që 

kërkohen në procedurë, garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre 

mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të 



blihen e që janë prodhuar në përputhje me standardet. Ky kriter është në përpjestim me natyrën 

dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe 

besueshmërinë e OE ofertues për aftesitë teknike. Kjo kërkesë  i shërben autoritetit kontraktor 

për njohjen e  mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës.  

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë për zërin goma katalog/pjesë katalogu të 

prodhuesit ose skeda teknike ku të pasqyrohen karakteristikat teknike të këtyre mallrave, me 

qëllim që autoriteti kontraktor të verifikojë përmbushjen e specifikimeve teknike. 

 

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

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

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

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

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

specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi. 

 

 

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë në të cilen të dekaroje se nëse shpallet 

fitues, malli objekt kontrate (Çdo Gomë) i lëvruar në përmbushje të kontratës do të jetë prodhuar 

jo me pare se viti 2021 dhe do të ketë të stampuara në sipërfaqet anësore të dhenat si më poshtë: 

- Prodhuesi (marka)  

- Emërtimi i gomës 

- Përmasat e gomës (sipas kërkesave)  

- Indeksi i ngarkesës dhe i shpejtësisë 

 - Struktura e gomës radial 

- Tipi i gomës (tubeless/tube type) 

 - Data e prodhimit 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79 të ligjit nr.162/2020, 

datë 23.12.2020 ”Për Prokurimin Publik”, si dhe bazuar në nenin 44 të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe i shërben AK në identifikimin 

sa më të saktë të informacionit teknik dhënë nga OE pjesëmarrës, duke sjellë lehtësi dhe 

shmangie të konfuzioni në punën e AK për vlerësimin e 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. 

Loti i II-të “Blerje Vaj, Antifrize dhe Alkol per automjete” 



2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; Shuma e sigurimit të ofertës është 20,600 (njezet mije e 

gjashteqind) leke pa TVSH 

 

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: 

 

1.3  Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

2.1.1. Operatori ekonomik duhet te paraqese; 

 Çertifikatë ISO 9001-2015 ose ekuivalent (e vlefshme dhe e akredituar nga DPA ose nga 

Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë). 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 të LPP, nenit 44  

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

kërkuar kjo certifikatë me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë 

certifikuar në sistemin e menaxhimit të cilësisë. Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga një organ 

i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Nisur nga rëndësia, volumi i 

kontratës,  rëndësia e AK (Autoritetit kontraktor) të përfshir në këtë procedurë është e 

rëndësishme me qellim realizimin me sukses të kësaj procedurë që operatori pjesëmarrës të 

provojnë se ka një sistem të menaxhimit të cilësisë, pra të demonstrojnë aftësinë e tij për të 

ofruar vazhdimisht produkte që plotësojnë kërkesat e konsumatorëve pra të AK-së dhe kërkesat e 

zbatueshme ligjore dhe rregullative me qëllim të rrisë kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet 

zbatimit efektiv të sistemit, duke përfshirë proceset për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit 

dhe sigurimin e konformitetit ndaj klientit pra Ak-së . 

 

1.4  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.2. 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 39 %  e vlerës së 

fondit limit të lotit/shumës së loteve për të cilët konkuron.  

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: 



Autoriteti Kontraktor i është referuar VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 43, pika 2, gërma c) pasi fondi limit i procedurës së prokurimit 

ndodhet nën kufirin e ulët monetar. 

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, VKM-

së nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të 

dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike".  

 (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për 

paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore). 

 

2.3 Kapaciteti teknik: 

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 shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të 

vogël se 19 % të vlerës së fondit të limit të lotit/shumës së loteve për të cilët konkuron.  

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

dëshmitë e mëposhtme:  

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

paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të 

shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas 

kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara, 

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

paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të 

deklaruara në organet tatimore, ku 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 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 të lotit/shumës së loteve për të cilët konkuron, që është brenda vlerës 

kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

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

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur brenda kufirit të vlerës të 

përcaktuar në rregullat e prokurimit publik dhe i shërben AK për të treguar se ofertuesit me 

kapacitetet e tyre kanë realizuar kontrata të ngjashme me objektin që prokurohet, në vlerë jo më 



të vogël se 20 % të fondit limit të lotit/shumës së loteve për të cilët konkuron, në afat, me cilësi 

dhe rrit besueshmërinë mbi përvojën që ka ofertuesi në treg. Përvoja e ngjashme konsiderohet si 

kriter thelbësor dhe si rrjedhim operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi të tilla si 

refernca/fatura tatimore, për të provuar kryerjen e tyre qoftë me sektorin privat dhe atë publik. 

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 autorizim Prodhuesi / Distributori i Autorizuar nga 

Prodhuesi, për mallrat objekt prokurimi. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit, duhet të 

vërtetohet lidhja midis Distributorit të Autorizuar dhe Prodhuesit. Autorizimi duhet të përmbajë 

të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website kjo e nevojshme për Autoritetin 

Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. 

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

publik” dhe pikën 6, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” me anë të këtij kriteri AK gjykon se autorizimi i prodhuesit ose distributorit 

të autorizuar është një dokument i rëndësishëm, pasi përveç se tregon origjinën e mallrave që 

kërkohen në procedurë, garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek AK të këtyre 

mallrave. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të mallrave që kërkohen të 

blihen e që janë prodhuar në përputhje me standardet. Ky kriter është në përpjestim me natyrën 

dhe përmasat e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe 

besueshmërinë e OE ofertues për aftesitë teknike. Kjo kërkesë  i shërben autoritetit kontraktor 

për njohjen e  mundësisë së OE-se për përmbushjen me sukses të kontratës.  

2.3.3 Operatori ofertues duhet të paraqesë raport analizat nga Inspektoriati Shtetëror Teknik 

Industrial (ISHTI) / raport testimi/skede teknike për vajrat e kërkuar në shtojcën 5, lëshuar nga 

një laborator i akredituar jo më herët se viti 2021, ku vlerat e treguesve të analizuar të perputhen 

me vlerat në specifikimet e kërkuara nga autoriteti kontraktor. Raport analiza duhet të jetë 

lëshuar brenda vitit 2022. 

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

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

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

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

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

specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi. 

 

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë License tregtimi për vajra dhe lubrifikante nga 

QKL, kategoria VIII.1.A 



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

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

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

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

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

specifikimeve teknike të mallrave objekt prokurimi. 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike (Për të 2 lotet) 

Specifikimet teknike janë hartuar nga grupi i posaçëm i cili është ngritur me Urdher të Titullarit 

për hartimin e specifikimeve të teknike në përputhje me nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të ligjit 

nr.162/2020 “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 funksion të realizimit me sukses të detyrave të tij, Autoriteti Kontraktor, Drejtoria e 

Përgjithshme  Posta Shqiptare SH.A disponon një flotë prej rreth  35 mjetesh, tipologjia dhe 

larmia e të cilave varion që nga furgona dhe vetura. 

Specifikimet teknike për mallrat objekt prokurimi siç janë gomat, vaj, antifrize dhe alkol per 

automjete janë hartuar në përputhje të plotë me kërkesat që ka çdo mjet sipas tipologjisë, vitit të 

prodhimit, kilometrave të përshkuara dhe orëve të punës, me qëllim sigurimin e mallrave cilësor 

në funksion të kryerjes së shërbimit te mirembajtjes së mjeteve të AK-së.  

Specifikimet teknike gjenden në shtojcën 5 të Dokumentave Standarte të Tenderit. 

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”. 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 


