
 
 

Data 15.09.2022 

 

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Mallra 

 

 

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 MJET TRANSPORTI KAMION AUTO VINC VETESHKARKUES (P MBI 10 

TON) 4X4 (1 COPE)” 

 

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

 

Kamione Veteshkarkues 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

 

Fond limit është: 12 233 333  (dymbëdhjetë milion e dyqind e tridhjetë e tre mijë  e treqind e 

tridhjetë e tre) lekë pa TVSH 

 

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe 

nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit ka hartuar procesverbalin 

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

procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1   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 40% 

e vlerës së fondit limit të procedurës. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë 



 
 

arrijnë vlerën e xhiros minimale, pra 40% e vlerës së fondit limit, në të paktën 1(një) vit të periudhës së 

kërkuar të viteve financiare. 

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: 

Vendosja e ketij kriteri kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik 

fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses kontraten objekt 

prokurimi. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë sepse ky 

kriter kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik fitues i zoteron te 

gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses kontraten.  

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2019, 2020, 

2021, të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Kriteri konsiderohet i përmbushuar 

nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative 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.10091 date 5.3.2009 ”Per auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” i 

ndryshuar.  

 

 

2.2.3  Operatorët ekonomik duhet të paraqesin një vërtetim të lëshuar nga administrata e qeverisjes 

vendore, që konfirmon shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore, përshirë edhe këstin e maturuar 

të vitit 2022, për ҫdo vend të ushtrimit të aktivitetit (sipas QKB-së). (Në rastet e bashkimit të 

operatorëve ekonomikë, ҫdo anëtar i grupit duhet të paraqesë vërtetimin për taksat dhe tarifat 

vendore. (kjo pikë plotesohet me paraqitjen e formularit te vetedeklarimit sipas parashikimeve 

ligjore. 

 

Argumentimi: 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 “PërSistemin e TaksaveVendore” I ndryshuar, ne 

ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” I ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe neni 

40, ne ligjin nr.131/2015 “Per QKB” I ndryshuar, si dhe ne ligjin nr.9723 date 03.05.2007 “Per 

QKR” I ndryshuar. 

 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet 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 procedurës. Këto furnizime të mëparshme, 

të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë: 

 
a) Kur furnizimet 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 mallrave të furnizuara. 

 

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

faturën përkatëse 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 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/btë 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 të madhe se 40% e vleres  

se perllogariturtekontrates. 

 

2.3.2 Operatori ekonomik, duhet të jetë i licensuar në fushën e shitblerjes dhe tregtimit të mjeteve 

rrugore me motorr. Për të plotësuar këtë kriter Operatori ekonomik, duhet të paraqesë 

dokumentacionin si më poshtë: 

 

a) Licencë e kategorisë VII.3.B.2, “Shitblerja e mjeteve rrugore me motorr dhe ose rimorkiove të 

reja ose të përdorura”, në përputhje me legjislacionin për lejet dhe licencat si dhe Udhëzimin nr. 

1545, datë 29.3.2016, “Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove, të reja ose të 

përdorura, të autorizuara nga prodhuesi”; 

 

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

publik” dhe nenit 40, pika 5), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik” I ndryshuar, Autoriteti/enti kontraktor, mund të kwrkojw licenca profesionale per 

prodhimin dhe ose furnizimin e mallrave, objekt I kontratws tw lwshuara nga autoritetet kompetente shtetwrore. 

2.3.3 Operatori duhet të paraqesë një deklaratë garancie për një periudhë 1 vjeçare, nga moment i dorëzimit 

të mjetit, për defektet të paparashikuara të agregatëve dhe sistemeve (xhenerike, motorrike, elektrike) të 

mjetit. (kjo pikë plotësohet më paraqitjen e një deklarate të lëshuar nga përfaqësuesi ligjor i Operatorit 

ekonomik ofertues); 

 

 

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

prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 8), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin 

e Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar, Autoriteti/enti kontraktor, mund të 

përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson 

të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës 



 
 

 

 
2.3.4 Në mënyrë që të garantohet shërbimi i ofrimit të mbulimit të garancisë, operatori ekonomik duhet 

të ketë një ambient për autoriparimin, në pronësi/me qera/në huapërdorje ose të ketë lidhur një 

marrveshje/kontratë shërbimi me një subjekt të licensuar për autoriparimin. Me përjashtim të 

rastit kur ambienti është në pronësi, afatet e kontratës së qerasë/huapërdorjes ose 

marrveshjes/kontratës së shërbimit, duhet të përkoj minimalisht me afatin e garancisë. Për të 

plotësuar këtë kriter Operatorët ekonomik, duhet të paraqesin dokumentacion si më poshtë: 

 

a) Dokumentacionin që provon disponimin e ambientit për autoriparimin (çertifikatë 

pronësie/kontratë qeraje/kontratë huapërdorje, ose marrveshje/kontratë shërbimi me një subjekt të 

licensuar për autoriparimin. 

 

b) Licencë e kategorisë VII.3.B.1, “Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit, të 

mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”, për pikat a, b, c, ç, në përputhje me legjislacionin, për 

lejet dhe licencat, si dhe Udhëzimin e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, me nr.1546, 

datë 29.03.2016, “Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”. 

 

c) Leje mjedisore e tipit “B”, në përputhje me pikën 1, neni 4 dhe shtojcën 1/B të Ligjit nr. 10448, 

datë 14.07.2011 “Për lejet mjedisit”, të ndryshuar. 

 

 

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

prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin 

e Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar, Autoriteti/enti kontraktor, mund të 

kwrkojw licenca profesionale per prodhimin dhe ose furnizimin e mallrave, objekt I 

kontratws tw lwshuara nga autoritetet kompetente shtetwrore. 

 

Sa i takon disponimit tw ambientit, wshtw njw kriter i vedosur nw bazw tw pikës 4, të nenit 

77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 8), të 

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

ndryshuar, Autoriteti/enti kontraktor, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në 

varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses 

të kontratës 

 

 
2.3.5 Operatori ekonomik i shpallur fitues duhet të marrë përsipër të furnizojë dhe të dorëzoj mallin 

objekt kontrate të pajisur me gjithë dokumentacion e nevojshëm për qarkullim (targa, leje 

qarkullimi, taksa, siguracion, kontroll teknik) në përputhje me legjislacionin shqiptar të transportit 

rrugor. (kjo pikë plotësohet më paraqitjen e një deklarate të lëshuar nga përfaqësuesi ligjor i 

Operatorit ekonomik ofertues) 

 

 

Argumentimi: wshtw njw kriter i vedosur nw bazw tw pikës 4, të nenit 77, të ligjit nr. 162, 

datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 8), të VKM nr.285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar, Autoriteti/enti 

kontraktor, mund të përcaktojë kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që 

prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës 



 
 

 

 

 

2.3.6 Operatorët ekonomik duhet të paraqesin një fragment të katalogut të mjetit ku të jenë 

pasqyruar të specifikimet teknike, të përkthyer në gjuhën shqipe dhe të noterizuar. Në 

fragmentin e katalogut duhet të markohen (për lehtësi identifikimi) specifikimet teknike, 

të përcaktuara në Shtojcën 5 të DT. Katalogu duhet të shoqërohet me fotogafi të mjetit.  

 

ose 

 

Në mungesë të katalogut të mjetit, Operatorët ekonomik duhet të paraqesin një vetëdeklarim në të 

cilën duhet të jenë të pasqyruara të gjitha specifikimet teknike të mjetit, të përcaktuara në 

Shtojcën 5 të DST. Vetëdeklarimi duhet të shoqërohet me fotogafi të mjetit. 

 

 

 

Argumentimi: wshtw njw kriter i vedosur në bazë të pikës 4, të nenit 77, të ligjit nr. 162, 

datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6) gwrma b, të VKM nr.285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar, 

Autoriteti/enti kontraktor, mund të kwrkojw fotografi apo katalogwt teknikw. 

 

 

. 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në 

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

dhe nenit 41, pika 1, tëVKM 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”. 

 

 

 

 


