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______________________________ ___________________________________          
             R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

          BASHKIA POGRADEC 
                    

 

Nr_________Prot                        Pogradec,  me 24.08.2022  

 

PROCESVERBAL 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR 

KUALIFIKIM 

 

 

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit) 

 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT:  

 

Rehabilitim dhe ambjente shtese, këndi i lojrave me dorë "Arefi Berberi" 
 

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

Pune Ndertimore 45;  

Pune Ndertimi 45000000 – 7; 

Punime ndertimi per palestra – 45212222 – 8; 

Punime ngrohje – 45232141 – 2; 

Punime hidraulike dhe sanitare – 45330000; 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

 

108 524 683 (Njëqind e tetë milion e pesëqind e njëzet e katër mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre) 

leke 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 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit  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. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

c. Formularin e ofertes sipas Shtojces 1; 

 

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

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 
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2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):  

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kritereve të Përgjithshme (Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8) 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 6/b,  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 per realizimin e objektit te prokurimit dhe merre 

persiper çdo rrezik qe mund te ndodhe, 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 kontratës  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: 

Kjo vlerë  për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është  ndërmjet kufirit të lartë dhe 

të 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 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”. 

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.“  

 

2.2.2 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, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit 

ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteteve të njëpasnjëshme, 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”, për të vërtetuar një aktivitet 

pozitiv të qendrueshëm. 

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. 
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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".  

 

 

 

2.2.3 Operatori Ekonomik duhet te paraqese një deklarate me shkrim nga administratori se subjekti ka 

paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo 

ushtron aktivitet per vitin 2021 -2022 sipas afateve te percaktuara ne ligjin 9632/2006 ” Per sistemin e 

taksave vendore ”, i ndryshuar. Kesaj deklarate duhet ti bashkengjiten te gjithe vertetimet qe 

deshmojne se operatori ekonomik ka paguar detyrimet perkatese, ne vendet ku ka ushtruar apo 

ushtron aktivitet per kete periudhe. 

Shënim: Ky kriter (2.2.3) do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga 

operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit 

kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë 

nevoja për t’u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor. 
 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 pika 2 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për 

Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore” (i ndryshuar), ku në zbatim të legjislacionit në fuqi, Qendra Kombëtare e Biznesit ka 

funksion të mbajë regjistrin tregtar dhe për qëllim të regjistrimit fiskal, në të cilin përcaktohen dhe 

vendet e ushtrimit të operatorëve ekonomikë, duke qënë se këto të fundit kanë detyrimin të paguajnë të 

gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në vëndet që ushtrojnë aktivitetin e tyre, atëherë 

operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likujduar këto detyrime nëpërmjet 

paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore. 
 

Aftësitë teknike dhe profesionale:   

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme: 

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

përllogaritur të kontratës që prokurohet 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 vogël se dyfishi i vlerës limit të 

kontratës që prokurohet. 

 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

 

Pika 2.3.1/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. 
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Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë 

e mëposhtme:  

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga 

një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe 

natyra e punës së bërë.  

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për përmbushjen 

me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e 

shoqëruar me: 

- Kontratën/at e Sipërmarrjes 

- situacion punimesh 

- Fatura tatimore për çdo situacion punimesh  

- Akt kolaudimi; 

 

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”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë 

përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme 

të jenë minimalisht në vleren 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se 

dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, 

që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. 

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

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është  mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të  ngjashme përbën një 

nivel të mjaftueshëm përvoje duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës 

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). 

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi 

bazën e vlerës së punëve 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.  

 

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e 

punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 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 licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë 

veprimtari ndërtimi”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme: 

 

PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI 

 Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:  

 

N.P - 1 A Punime gërmimi në tokë.  

N.P -  2 B Ndertime civile dhe industriale 

N.P -  3 B Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje   

fasadash      

N.P -    12 A     Punime te inxhinerise se mjedisit 

 

PUNIME SPECIALE NDËRTIMI 

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

 

N.S-     1 A         Punime për prishjen e ndërtimeve 
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N.S-     2 A         Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.                                      

N.S - 4     B Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifinitura me  

material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike 

ndertuese 

N.S – 8  A Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri 
N.S – 12 A Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.  

N.S – 14  A Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. 
N.S - 18    A    Punime topogjeodezike 

 

 

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 te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari 

ndertimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparaqitja ne kete forme eshte kusht 

skualifikues 
 

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

prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, si dhe Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Te dhënat për licencat e mësipërme janë 

vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit" të ndryshuar, neni 8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga 

persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh 

ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në 

përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet te 

sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e 

projektit në perputhje me standartet kombëtare ose europiane.  

 

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë: 

 

Kategoria e 

kërkuar 

Pershkrimi i 

kategorisë sipas 

legjislacionit të 

fushës 

Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që 

përfshihen në kategorinë përkatëse 

Niveli i 

klasifikimit 

i kërkuar 

për 

kategorinë 

respektive 

Vlera e 

punimeve që 

parashikohen të 

kryhen në 

preventiv, që 

përfshihen në 

kategorinë 

përkatëse 

N.P–1.  A Punime gërmimi 

në tokë 

Germim themele e plinta b>2m esk.goma shk. Auto 

Gërmim dheu me makineri per oborrin e ambjentin 

sportive 

Germim dheu me mak. kanale K.U.B e themel 

0-20 mln 

leke 

795.976 

N.P–2 B   Ndertime civile 

dhe industriale 

Ndertim mur tulle me bira 20cm 

Ndertim mur tulle me bira 12cm 

Brez b/a mbi mur tulle C 16/20 + arkitrare 

F.v hekur betoni ø = 6 ~10 mm 

F.v hekur betoni ø > 10mm 

Çati me kapriate metalike me HD 10~12m, 

Shtrese betoni nen plinta C 6/10 

Brez b/a mbi xokol C 16/20 

Mbulim me panele sanduich I ambjentit ekzistues +ambient 

I ri 

Shtrese betoni C 7/10 kat perdhe + trotuari 

21-50 mln 

leke 

26.588.825 
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Shtrese betoni C 7/10 katet per nivelim t=3cm 

Shtrese betoni C 12/15 h=15cm 

N.P–3  B    Rikonstruksion 

dhe mirembajtje 

godinash civile 

e industriale, 

veshje fasadash      

 

Suvatim me Grafjato h> 4m 

Boje hidroplastike importi cil.I ne fasade 

H/izolim me dy duar bitum 

Shtrese me pllaka gres importi + plintuset 

Shkalle mermeri montazhi t=3cm 

F.v davanciale mermeri ne dritare t=2cm 

Veshje muresh me pllaka 

Parapet shkalle me tubo inoksi ne shkalle h=90cm 

Veshje fasade e ventiluar gips cimentato + aksesoret e 

montimit (WM1113.2)+finiture decoquartz 

Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem 

Shtrese polisterini 28kg/m3 t = 4cm 

21-50 mln 

leke 

22.465.640 

N.P–12 A     Punime të 

inxhinerisë së 

mjedisit 

Punime per mbrojtjen e mjedisit vendgrumbullimin e 

materialit te dale nga germimi, uljen e nivelit te pluhurave, 

zhurmave. Referuar dhe ne termat e references 

0-20 mln 

leke 

 

N.S– 1.   A Punime për 

prishjen e 

ndërtimeve 

Prishje mur tulle me pastrim  

Prishje solete b/a 

Prishje shtresa betoni 

Prishje mur tulle me pastrim ne klasa dhe oxhake 

Ç'montim dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri 

Ç'montim kangjella metalike 

Prishje suvatim I brenshem 

Prishje suvatim tavani 

Prishje suvatim I jashtem 

Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle 

Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat 

Prishje cati vendi 

0-20 mln 

leke 

1.499.251 

N.S– 2.   A Impiante 

hidrosanitare, 

kuzhina, 

lavanteri, 

mirëmbajtja e 

tyre 

F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 200 mm 

Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize 

Pusete b/a kontrolli 60 x 60, h = 100 cm, me kapak gize 

Pajisje hidrosanitare 

0-20 mln 

leke 

861.250 

N.S–4.  B    Punime 

rifiniture te 

muratures dhe 

te lidhura me to, 

rifinitura me 

material druri, 

plastik, metalik 

dhe xhami dhe 

rifiniture te 

natyres teknike 

ndertuese 

 

Suvatim mure te brendeshme 

Suvatim tavane 

Boje hidroplastike mure te brendshme 

Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm, taraca 

Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm 

Veshje kornize llamarine xingato 

Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120 

Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm 

F.v dyer te brendshme druri tamburato te rimersuara 

F.v dyer duralumini me mbushje d/a (wc) 

F.v dere duralumini e jashtme 

F.v vetrata duralumini dopio xham 

F.v porte metalike rreshqitese 

Shtrese jastek gome me, t mesatare= 3cm 

Ndenjese tek shkallaret 

Punime palestra 

21-50 mln 

leke 

20.748.918 
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N.S – 8 A Ndërtime 

parafabrikat 

betonarme, 

struktura 

metalike dhe 

druri 

Plinta b/a monolite C 16/20 

Trare themeli monolit b/a C - 16/20 

Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m 

Trare e arkitrare b/a C- 20/25 

Soleta te plota b/a C - 20/25 

Konstruksione metalike 

Zgare hekuri Ø 8mm cdo 20/20cm 

F. Vendosje tabela per koshat e basketbollit+struktura 

mbajtse 

F. V shtylla volejbolli 

F. v rrjete volejbolli 

F.V porta futbolli te vogla 

0-20 mln 

leke 

15.615.087 

N.S – 12 A Impiante 

teknologjik, 

termike dhe të 

kondicionimit 

Punime ne sallen e kaldajes) 

Furnizim - instalim tubo çeliku per ngrohje se bashku me 

rakorderite dhe mbeshtetjet perkateseAparatet ngrohes 

(radiatoret) 

Pajisje 

Furnizim - instalim i pulteve shperndares me te gjithe 

elementet dhe aksesoret perkates 

Furnizim - instalim tubo me shume shtresa Pex - Al - 

Pex,φ(16 x 2) mm ne dysheme 

Furnizim - instalim radiatoresh  te kompletuar 

Sistemi i sinjalizimit te zjarrit 

Sistemi i mbrojtjes kunder zjarrit 

0-20 mln 

leke 

5.694.396 

N.S – 14 A Impiante të 

brendshme, 

elektrike, 

telefoni, 

radiotelefoni TV 

etj. 

Rrjeti fuqise. Furnizimi i kuadrove   

Kuadri kryesore ne katin perdhe KK 

Kuadri i Katit perdhe 

Kuadri I Katit te pare 

Kuadri i Palestres 

Sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit 

Sistemi kompjuterik  dhe telefonik 

Sistemi i vezhgimit CCTV   

Sistemi i Fonise   

Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike 

Ndricimi i Terrenit Sportiv 

Ndricimi i ambienteve 

0-20 mln 

leke 

9.328.970 

N.S–18.  A Punime 

topogjeodezike 

 

RILEVIM TOPOGRAFIK, Ne referim termat e references 

0-20 mln 

leke 

 

 

 

 

2.3.3 Operatori Ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me liçencën profesionale nga Qendra 

Kombëtare e Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B “Grumbullim, Transportim, Ruajtje, e Mbetjeve Urbane”, 

sipas parashikimeve ligjore në Ligjin Nr.9010, datë 13.02.2003 “Për administrimin mjedisor të 

mbetjeve të ngurta”(Ndryshuar me Ligjin Nr.10137, datë 11.05.2009 “Për disa ndyshime në 

legjislacionin në fuqi për licensat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”) Kreu II N.9 N. 12 

N. 24/1 N. 25. 
 

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/a dhe pika 5/c  e VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ne permbushje te detyrimeve ligjore qe percakton Ligji Nr.9010, 

date 13.02.2003 “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta” (te  ndryshuar). Ky kriter synon 

mbrojtjen e mjedisit dhe shendetit nga ndotja dhe demtimi prej mbetjeve t ngurta, nepermjet administrimit 
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mjedisor te tyre ne cdo faze, perfshi krijimin, grumbullimin, ndarjen, ruajtjen, transportin, riciklimin, 

perpunimin dhe asgjesimin, te cilat cojne ne pakesimin e mbetjeve dhe zvogelimin e ndikimeve te tyre te 

rrezikshme e te demshme. Duke qene se ne preventivin e punimeve jane pasqyruar punime prishje, 

germimi eshte gjykuar qe subjekti duhet te kete lejen e posacme per veprimtari te tilla si grumbullim, 

transportim, ruajtje, riciklim, perpunim apo asgjesim i mbetjeve te ndryshme ndertimore. 

 

 

2.3.4 Operatori Ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me Leje Mjedisi tipi III.1.B “Menaxhim i 

Mbetjeve” për aktivitetin ID 5.6 pika b) Magazinim i mbetjeve në lidhje me zbatimin e veprimtarive të 

pikës 5.6 a ku të jenë të përfshirë kodet 20 02 02 (Dhera dhe Gurë) ; 20 03 07  (Mbetje të vëllimshme) ; 

20 03 99 (Mbetje urbane të paspecifikuara). 

 

Në rast bashkimi operatorësh të paktën njëri nga operatorët duhet të jetë i pajisur me Lejen e 

mësipërme në raport me zërat që ka marrë përsipër të kryejë; 

Në rast se kjo leje nuk disponohet nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, AK me qëllim 

gjithëpërfshirjen dhe rritjen e konkurrencës do të pranojë paraqitjen e një kontrate Shërbimi nga 

subjektet të cilët disponojnë këtë leje.  

 

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/a dhe pika 5/c  e VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”,  si dhe ne permbushje te detyrimeve ligjore qe percakton Ligji 10431 date 

09.06.2011 “Per Mbrojtjen e mjedisit”, te ndryshuar.  

Ky kriter synon mbrojtjen  e mjedisit dhe shendetit nga ndotja dhe demtimi prej mbetjeve te ngurta, nepermjet 

administrimit mjedisor te tyre ne cdo faze, perfshi krijimin grumbullimin, ndarjen ruajtjen, transportin, 

riciklimin, perpunimin, magazinimin, asgjesimin, te cilat cojne ne pakesimin e mbetjeve dhe zvogelimin e 

ndikimeve te tyre te rrezikshme e te demshme. 

 

Duke qene se ne preventivin e punimeve jane pasqyruar punime prishje dhe germimi  eshte gjykuar qe subjekti 

duhet te kete lejen e posacme per veprimtari te tilla si Stacionim transferimi per mbetjet nga prishjet dhe 

ndertimet, per mbetjet e ngurta urbane dhe magazinim I perkohshem I tyre.  

 

2.3.5  Operatori ekonomik duhet te kete licence lidhur me masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave te 

çdo lloji te leshuar nga QKL. Kodi I.2.A. 

 

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/a dhe pika 5/c  e VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ne permbushje te detyrimeve ligjore qe percakton Ligji Nr. 152/2015 

Për Shërbimin E Mbrojtjes Nga Zjarri Dhe Shpëtimin. 

 

 

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë: 

- Inxhinier Ndërtimi    1 (një)  

- Inxhinier Hidroteknik   1 (një) 

- Inxhinier Elektrik         1 (një) 

- Inxhinier Mekanik         1 (një) 

- Inxhinier Gjeodet     1 (një) 
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- Inxhinier Mjedisi    1 (një) 

 

Secili prej pjestarëve të drejtuesve teknik të mësipërm, duhet te jetë ne Listëpagesat te pakten për 

periudhen maj-korrik 2022 si dhe te figurojne në licensën e shoqërisë. Per secilin prej pjesëtareve të 

stafit duhet të paraqitet: 

- kontratë noteriale pune e vlefshme 

- -diplomat përkatëse. 

-  
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.Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, 

relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe 

legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, 

jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të 

ndërtimit ,hidroteknik është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një 

rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve.  Inxhinieri i mjedisit është vendosur me qëllim 

marrjen e masave për mbrojtjen e mjedisit të lidhur ngushtësisht me punimeve e parashikuara në preventiv dhe 

përshkrimin e relacionit teknik 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. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje 

me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës.  

 

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale jane: 

 

 

1 (nje) Inxhinier Ndërtimi 

 

Punime ndertimi ne referim termat e references 

1 (nje) Inxhinier Hidroteknik Punime  hidrosanitare ne referim termat e references 

1 (nje) Inxhinier Elektrik Punime elektrike ne referim termat e references 

1 (nje) Inxhinier Mekanik Punime mekanike   ne referim termat e references 

1 (nje) Inxhinier Gjeodet   Rilevim Topografik 

1 (nje) Inxhinier Mjedisi   Punime per mbrojtjen e mjedisit vendgrumbullimin e materialit te dale nga 

germimi, uljen e nivelit te pluhurave, zhurmave 

 

Për plotësimin e kësaj kërkese operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë personelin e mësipërm në 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8, ndërsa përpara lidhjes/nënshkrimit të 

kontratës operatori ekonomik fitues duhet të dorëzojë për personelin inxhinier të sipërcituar 

dokumentacion e lart përmendur. 

 

2.3.7. Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin 

mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë: 

- 1 (nje) Inxhinier Ndertimi 

- 1 (nje) Arkitekt 

- 1 (nje) Inxhinier Elektronik  

- 1 (nje) Inxhinier Mekatronik  

 

Per secilin prej pjesëtareve të stafit duhet të paraqitet: 

- kontratë noteriale pune e vlefshme 

- -diplomat përkatëse. 

si dhe te figurojne në Listëpagesat te pakten për periudhen maj-korrik 2022 
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Për plotësimin e kësaj kërkese operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë personelin e mësipërm në 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8, ndërsa përpara lidhjes/nënshkrimit të 

kontratës operatori ekonomik fitues duhet të dorëzojë për personelin inxhinier të sipërcituar 

dokumentacion e lart përmendur. 

 

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale jane: 

1 (nje) Inxhinier Ndërtimi Punime ndertimi/ Punime Germimi dhe Prishje 

1 (nje) Arkitekt  Punime fasadash dhe te tjera lidhur me to 

1 (nje) Inxhinier Elektronik Punime per Instalime komjuterike, telefonie, citofoni 

1 (nje) Inxhinier Mekatronik Punime te Rrjetit te ngrohjes   

2.3.8 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar mjekun e shoqërisë i cili të ketë 

kontratë pune, diplomë, licensë Urdhër Mjeku dhe të figurojë në listëpagesat e operatorit 

ekonomik ofertues për periudhën maj-korrik 2022 dhe në vazhdim, ose duhet të paraqitet një 

kontratë e vlefshme për ofrimin e këtij shërbimi me një subjekt të liçensuar sipas ligjit. Në rast 

bashkimi operatorësh ekonomikë, secili nga operatorët ekonomikë duhet ta plotësojë këtë kusht 

në përputhje me numrin respektiv të punonjësve sipas kërkesave ligjore. 

Shënim: Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët 

ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, të DST. Dokumentacioni 

provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, 

përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për 

t’u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor 
 

Argumentimi:Kerkesa  e mesiperme  eshte  percaktuar bazuar ne  nenin  3,  pika  3,  te  Ligjit Nr  162, date  

23.12.2020  "Per  prokurimin  publik",  Ligjin  Nr.10237,  date  18.2.2010  "Per  sigurine  dhe shendetin  ne  

pune"  (i  ndryshuar),  VKM  Nr.  692,  date  13.12.2001 "Per masat  e  vecanta  te  sigurimit  dhe  te  mbrojtjes  

se  shenderit  ne  pune"  (i  ndryshuar)  i  cili percakton  ..... "2/1.  Punedhenesi  siguron funksionimin  e sherbinnt  

mjekesor,  nepermjet  mjekut  te ndennarrjes,  ne te  gjitha  subjektet  qe  ushtrojne  veprimtari  prodhuese,  

private  ose  shteterore, vendase  ose  te  huaja,  juridike  ose fizike .... dhe .....12/2.  Per  subjektet  qe  nuk 

perfshihen  ne  piken 12/1  te  kiiflj  vendimi,  marrja  ne  pune  e  mjekut  te  ndennarrjes  eshte  e  detyrueshme  

per  ato nderrnarrje,  ku numri  i  te  punesnarve  eshte jo  me  pak  se  15 punonjes ... Mjeku  i  ndermarrjes  

ofron keshillimin  e  tij  per  problemet  e  mbrojtjes  ne  pune,  per  shmangien  e  aksidenteve  dhe  te 

semundjcvc  profesionale,  si  dhe  per  te  gjitha  ceshtjet e mbrojtjes  se  shendetit dhe  sigurise  ne  pune. Ai  

vlereson  ceshtje  te  fiziologjise  se  punes,  te  problemeve  higjienike  e  sanitare,  vecanerisht  te ritmit  e te  

kohes  se  punes,  te  organizimit  te  vendit te  punes,  te  zhvillimit  dhe  te  mjediseve  te  punes. 

 

2.3.9. Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: 

• 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj 

emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga 

organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. Per kete duhet te 

paraqitet certifikata e trajnimit si Ekspert per dhenien e ndihmes se pare dhe nderhyrjes ndaj 

emergjencave” e dhene nga nje organizem i licensuar, shqiptar ose i huaj si dhe kontrata e 

punes 

• 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në 

punë në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin 

në punë” dhe V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në 

kantier". Per kete duhet te paraqitet certifikata e trajnimit per “Pergjegjes per sigurine dhe 

mbrojtjen e shendetit per pune”, e dhene nga nje organizem i licensuar, shqiptar ose i huaj si 

dhe kontrata e punes. 
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• Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te pakten nje inxhinjer si “Ekspert zjarrfikes” në 

përputhje me pikën 4, të nenit 49, të Ligjit Nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri 

dhe shpëtimin”. Per kete duhet te paraqitet Certifikate/deshmi per ekspert zjarrfikes te leshuar 

nga Ministria e Puneve te Brendeshme, diploma dhe kontrata noteriale e punes. 

• 4 (kater) Punonjes  Specialist te Certifikuar dhe trajnuar  per Punimet ne lartesi.D.P.I. Renia 

nga lartesite, punime ne fasade, etj sipas V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Për miratimin e 

rregullores “Për sigurinë në kantier” e dhenë nga një organizate certifikimi e akredituar 

shqiptar ose e huaj.  Per keto duhet të paraqitet :certifikata/dëshmi trajnimi e dhënë nga një 

organizëm i licencuar/certifikuar certifikimi shqiptar ose i huaj, kontratë pune e vlefshme. 
 

Shënim: Ky kriter  do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga 

operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit 

kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë 

nevoja për t’u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor. 
 

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. 

 

Kërkesa e mësiperme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë” Neni  7 

.... Sherbimet  e  mbrojtjes  dhe te  parandalimit ...  1.  Punedhenesi  ngarkon  nje  ose  disa  punemarres,  qe  te  

merren  me  ceshtjet  e mbrojtjes,  te  sigurise  e  shendetit  ne  pune  dhe  te  parandalimit  te  rreziqeve  

profesionale  ne ndermarrje /institucion ...., dhe  V.K.M nr.312, date  05.05.2010  "Per  miratimin  e rregullores  

per sigurine  ne  kantier ''.  Autoriteti  Kontraktor  ka  qellim  realizimin  e kontrates  objekt  prokurimi  sipas 

kushteve  te  percaktuara  ne  DST,  duke  respektuar  cdo rregull  lidhur  me  kantierin e ndertimit  si  dhe me  

sigurine  e punonjesve  gjate ushtrimit  te  veprimtarise  se  punes. Eshte  e rendesishme  qe  punimet te  

realizohen brenda  nje  kantieri  te  sigurt  duke  mbrojtur jeten  e punonjesve,  por  dhe  te  kalimtareve qe  mund  

te  jene  perreth  vendit  te  punimeve.  Per  sa  me  lart,  punonjesi i cili  eshte i certifikuar  si "Pergjegjes  per  

sigurine  dhe  mbrojtjen  e  shendetit  ne  pune",  nepermjet  dijes  dhe  eksperiences  te fituar  ne  kete  fushe,  

duhet  te  shmange  apo  parandaloje  cdo  rrezik  qe  mund  te  shfaqet  gjate veprimtarise  se  shoqerise  dhe  qe  

mund  te  cenoje  shendetin  apo  sigurine  ne  pune.  Ne  keto  kushte, vendosja  e  ketij  kriteri  sherben  si  nje  

garanci  qe  ofertuesit  do  te  reazlizojne  punimet  sipas standarteve  ligjore  ne  fuqi. 

 

 dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës 

dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që 

lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM 

nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse 

formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa 

persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. 

Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të 

lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.  

Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të 

personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.  

Autoriteti  Kont:raktor  ka  qellim  realizimin  e  kontrates  objekt prokurimi  sipas  kushteve  te  percaktuara  ne  

DST,  duke  respektuar  cdo  rregull  lidhur  me  kantierin e  ndertimit  si  dhe  me  sigurine  e  punonjesve  gjate  

ushtrimit  te  veprimtarise  se  punes.  Per  sa  me  lart, punonjesi  i  cili  eshte  i  cenifikuar  si  "Per  punimet  ne  

lartesi"  ose  ekuivalente  nepermet  dijes  dhe eksperiences  te  fituar  ne  kete  fushe,  duhet  te  shmange  apo  

parandaloje  cdo  rrezik.  qe  mund  te shfaqet  gjate  punimeve  ne  lartesi  dhe  qe  mund  te  cenoje  shendetin  

apo  sigurine  ne  pune.  Ne  keto kushte,  vendosja  e  ketij  kriteri  sherben  si  nje  garanci  qe  ofertuesit  do  te  

realizcjne  punimet  sipas standarteve  ligjore ne  fuqi.  Duke  iu  referuar  preventivit  te  pasqyruar  ne  DST  

parashikohen  ngritje skelash  dhe  punime  ne  to, ne lartesi  nga  5m  deri  12 m .Gjithashtu kerkesa per Ekspert 

zjarrfikes eshte në përputhje me pikën 4, të nenit 49, të Ligjit Nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri 
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dhe shpëtimin”, duke patur parasysh qe nje ze i rendesishem ne preventiv eshte edhe Sistemi i Mbrojtjes kunder 

Zjarrit 

 

2.3.10 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për  realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të 

disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 180 (njeqind e tetedhjete)  persona për periudhën 

maj-korrik 2022 e vertetuar kjo me: 

 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të 

specifikohet numri i  punonjësve për secilin muaj, për periudhen maj-korrik 2022. 

 Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për 

periudhën maj-korrik 2022. 

Shënim: Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët 

ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, të DST. Dokumentacioni 

provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, 

përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për 

t’u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor. 
 

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit te punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, 

si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e 

punës dhe pagen minimale te lejuar qe duhen per te permbushur kontratesn. Numri i punonjësve dhe 

qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje janar - mars  2022, tregon besueshmëri për autoritetin që, 

operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e 

nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional 

të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i 

punonjësve 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. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një 

nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e 

informalitetit në tregun e punës. po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo 

kategori e punonjësve. Vendosja e ketij  kriteri është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku 

do të kryhen punimet.  

Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të 

operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, 

personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.  

Analizat teknike jane bazuar ne VKM  nr. 629, datë 15.7.2015 “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve 

të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).Bazuar 

ne kater elementet e struktures se kostos(material, puntori, makineri, transport). 

Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës  është përcaktuar bazuar në 

ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve 

nenligjore. 

Kete perllogaritje si nevoje e transparencies ndaj ofertuesve po e paraqesim te detajuar si me poshte: 

 

NR. 

ANALIZE 
EMERTIMI I PUNIMEVE NJËSIA SASIA 

 ore 

pune/njesi  

ore pune 

total 

2.426/4 Prishje solete b/a m³ 5.6  25.70  144 

2.426/1 Prishje mur tulle me pastrim m³ 26  6.20  161 

2.426/3 Prishje shtresa betoni m³ 5.6  18.80  105 

2.426/1 Prishje mur tulle me pastrim ne klasa dhe oxhake m³ 2.5  6.20  16 

Anal Ç'montim dyer/dritare, metalike, d/alumin dhe druri m² 117  0.50  59 

Anal Ç'montim kangjella metalike m² 70  1.00  70 
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Anal Prishje suvatim I brenshem m² 1,325  0.50  663 

Anal Prishje suvatim tavani m² 1,005  0.50  503 

Anal Prishje suvatim I jashtem m² 1,256  0.80  1005 

Anal Prishje davanciale dritare dhe bazamake shkalle m³ 22  2.20  48 

Anal Prishje shtrese me pllaka granili dhe nenshtresat m² 1,005  2.20  2211 

Anal Prishje cati vendi m² 1,100  2.20  2420 

2.37/5b Transport dheu,mat. ndertimi me auto deri 10.0 km m³ 252     

  II. PUNIME GERMIMI         

2.26 Germim themele e plinta b>2m esk.goma shk. Auto m³ 197  0.62  122 

2.37/5b Transport mbeturina ndertimi me auto deri 10 km m³ 197.0     

  III. PUNIME BETONI E BETON ARME         

2.262 Shtrese betoni nen plinta C 6/10 m³ 14.4  8.60  124 

2.114/1 Plinta b/a monolite C 16/20 m³ 80  6.93  554 

2.116/1 Trare themeli monolit b/a C - 16/20 m³ 40  15.33  613 

2.121/1 Brez b/a mbi xokol C 16/20 m³ 13  22.89  298 

2.117/1a Kollona b/a monolite C 20/25 h ~ 4m m³ 90  31.22  2810 

2.119/1a Trare e arkitrare b/a C- 20/25 m³ 240  20.60  4944 

2.122/1a Soleta te plota b/a C - 20/25 m³ 280  22.89  6409 

Fv F.v hekur betoni ø = 6 ~10 mm ton 34.85  60.00  2091 

Fv F.v hekur betoni ø > 10mm ton 50  42.00  2100 

Fv Konstruksione metalike ton 14  36.00  504 

  IV. PUNIME MURATURE E SUVATIMI         

2.86 Ndertim mur tulle me bira 20cm m³ 98  14.00  1372 

2.84 Ndertim mur tulle me bira 12cm m³ 73  15.80  1153 

2.121/1 Brez b/a mbi mur tulle C 16/20 + arkitrare m³ 14  22.89  320 

2130 Suvatim mure te brendeshme m² 2450  1.55  3798 

2300 Suvatim tavane m² 1298  2.85  3699 

2.308/a Suvatim me Grafjato h> 4m m² 100  3.50  350 

2.404 Boje hidroplastike mure te brendshme m² 3748  0.36  1349 

2.404/1 Boje hidroplastike importi cil.I ne fasade m² 100  0.36  36 

  V. PUNUME H/IZOLIMI DHE ÇATIE         

An Mbulim me panele sanduich I ambjentit ekzistues 

+ambient I ri 

m² 1260  1.00  1260 

2.22+p Çati me kapriate metalike me HD 10~12m, m² 160  1.40  224 

2.239/a Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm, taraca m² 300  0.75  225 

2.200 Shtrese lluster cimento 1:2 t = 20 mm m² 300  0.65  195 

2.203 Veshje kornize llamarine xingato m² 120  1.60  192 

2.209/b Ulluk shkarkimi vertikal me baker Ø 120 ml 140  0.55  77 

2.212/b Ulluk shkarkimi horizontal me baker 33cm ml 152  0.79  120 

  VI. PUNIME SHTRESASH         

2.262/1 Shtrese betoni C 7/10 kat perdhe + trotuari m³ 47  8.60  404 

2.262 Shtrese betoni C 7/10 katet per nivelim t=3cm m³ 24  8.60  206 

2.195 H/izolim me dy duar bitum m² 286  0.42  120 

2.267/b Shtrese me pllaka gres importi + plintuset m² 1298  2.46  3193 

2.268/a Shkalle mermeri montazhi t=3cm m² 46  2.30  106 

2.273 F.v davanciale mermeri ne dritare t=2cm m² 57  4.50  257 

2.326 Veshje muresh me pllaka m² 359  3.70  1328 
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2.410/a Parapet shkalle me tubo inoksi ne shkalle h=90cm ml 55  2.20  121 

An Veshje fasade e ventiluar gips cimentato + aksesoret e 

montimit (WM1113.2)+finiture decoquartz  

m² 1114  5.50  6127 

An Veshje fasade me xham struktural i pathyeshem m² 600  5.50  3300 

analize Shtrese polisterini 28kg/m3 t = 4cm m³ 23.2  0.75  17 

2.262/3 Shtrese betoni C 12/15 h=15cm m³ 58.0  8.60  499 

2.166 Zgare hekuri Ø 8mm cdo 20/20cm ton 2.4  60.00  144 

An Shtrese jastek gome me, t mesatare= 3cm m² 580.0  0.30  174 

Analize Ndenjese tek shkallaret copë 700  0.50  350 

  VII. PUNIME DYER DRITARE         

2.388/1 F.v dyer te brendshme druri tamburato te rimersuara m² 47  2.00  94 

2.395/a F.v dyer duralumini me mbushje d/a (wc) m² 44  2.40  106 

2.395/a F.v dere duralumini e jashtme m² 3  2.40  7 

2.373/1 F.v vetrata duralumini dopio xham m² 127  2.62  333 

2.An F.v porte metalike rreshqitese m² 13  2.46  32 

  VIIIPUNIME TE NDRYSHME         

Analize F. Vendosje tabela per koshat e basketbollit+struktura 

mbajtse 

copë 2.0  1.00  2 

Analize F. V shtylla volejbolli copë 2.0  1.00  2 

Analize F. v rrjete volejbolli copë 1.0  1.00  1 

Analize F.V porta futbolli te vogla copë 2.0  1.00  2 

  IX. PUNIME SISTEMIMI I JASHTEM         

3.89/b Gërmim dheu me makineri per oborrin e ambjentin 

sportiv 

m³ 54  0.17  9 

3.207 Shtrese çakelli  t = 10 cm m² 256  0.04  10 

3.212/a Shtrese stabilizanti t = 5 cm m² 256  0.05  13 

2.286+pr Shtrese pllaka betoni C 16/20 t = 6 cm, oborri para 

shkolles, mbi shtrese rere 5cm 

m² 256  1.05  269 

3.619/a Bordura betoni C.16/20  6 x 20  cm ( gjelberimi) ml 74  0.53  39 

3.617/1 F V bordura betoni 15x30 cm m 70  0.75  53 

3.88/a Germim dheu me mak. kanale K.U.B e themel m³ 18  0.17  3 

2.523 F.V. Tub HDPE I Brinjuar SN 8 Dn = 200 mm ml 50  1.90  95 

2.261 Shtrese rere rreth tub.plastik m³ 15  2.18  33 

3.An-9 Mushje ngjeshje me zhavorr te imet mbi tub m³ 18  0.04  1 

2.An - 23 Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize cope 2  5.60  11 

2.575+pr Pusete b/a kontrolli 60 x 60, h = 100 cm, me kapak gize cope 1  50.30  50 

SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT     

Hydrant Zjarri dhe grupi i motopompes     

Analize F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda 

murit,llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe 

RAL 3000 -U.N.I 9227 me baze rezine.Dimensionet 

(370x610x190) mm, 

komp

l 

3  20.00  60 

Analize Vendosja në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të 

emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie 

dhe moskthimi 2" 

komp

l 

1  20.00  20 

An - 12 F V rezervuari zingato 2000 litra cope 2  36.00  72 

  Stacioni i Pompave te Zjarrit , I kompletuar me panel elektrik etc.       
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  Fikëse zjarri me bombula         

Analize F.V Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per 

depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato 

(e levizshem). 

cope 2  1.50  3 

Analize  F.V Fikëse zjarr -me1pluhur p,adceitsettiinnacoiromnai 

lpe5r0mkbgr, opjetjsehnae82.5 paisjeve elektrike ne 

ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A- 

cope 12  1.50  18 

  Pajisje hidrosanitare         

An - 15 F.V Boiler elektri 100 lit, tip horizontal + aksesoret 

hidraulike 

cope 1  7.00  7 

An - 16 F.V Boiler elektri 12 lit + aksesoret hidraulike cope 8  4.50  36 

2.495 F.V Lavaman tualeti + mishelator cope 25  2.95  74 

2.501 F.V WC allafrenga importi cope 16  3.70  59 

2.505 F.V Pisuare cope 10  2.75  28 

3.375 Dritare d/alumini me xham te perforcuar me rrjete m² 79  2.65  209 

2.414 F.V zgara dekorativa hekuri me figuracion dekorativ per 

dritaret 

ton 0.15  54.60  8 

2.395 Dyer d/alumini tek xham m² 11.4  2.00  23 

3.375 Vetrate d/alumini tek xham tek Rack-u m² 6.45  2.65  17 

3.375 Vetrate d/alumini tek xham per daljen ne tarrace m² 7.7  2.65  20 

  II. PUNIME SHTRESASH         

2.276 Shtrese parketi palestra m2 430  4.70  2021 

2.182 konstruksione metalike ( shkallare) ton 0.6  36.00  22 

Anali

ze 
Ndenjese tek shkallaret 

co

pë 
40  0.50  

20 

  PUNIME TE NDRYSHME         

Anali

ze 

F. Vendosje tabela per koshat e basketbollit+struktura 

mbajtse 

copë 2.0  1.00  2 

Anali

ze 

F. V shtylla volejbolli 
copë 

2.0 
 1.00  

2 

Anali

ze 

F. v rrjete volejbolli 
copë 

1.0 
 1.00  

1 

Anali

ze 

F.V porta futbolli te vogla 
copë 

2.0 
 1.00  

2 

  A. PAJISJE         
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Analiz 

Furnizim dhe instalim kaldaje çeliku per ngrohje me 

lende djegese te lenget(nafte),me fuqi perdorimi 210 

÷310 kw me tre rruge te tymit,rendiment η ≥ 91 

%,xhakete termoizoluese,temperature pune deri ne 

95°C,presion deri ne 4 bar,presion prove 6 bar e 

kompletuar me panelin e kontrrollit,komandes,termo 

manometer 0 - 100°C dhe 0 - 6 bar,valvola sigurimi 1", 

3 bar (dy cop);ajernxjeresa automatike 1/2" ne (derg.-

riturn);grupin automatik  te furnizimit me uje 1/2" + 

manometer,ventil sfere 1/2" ne hyrje,ventil shkarkimi 

1/2",filter uji ne furnizim,tubot e çelikut per ngrohje nga 

kaldaja  2 e 1/2"per ne kolektoret shperndares 

φ159mm,l= 700 mm,fllanxhat,guarnicionet,rakorderite 

perkatese lidhese etj. 

cop 1  180.00  

180 

Analiz 

F.v. flakehedhes (sprucator) me lende djegese te lenget 

(nafte) fuqi e ulet kalorifike 10.2 Mkal/kg,densitet 0.82 - 

0.85 kg/dcm³,viskozitet kinematik ne 20°C, 6 mm²/sek;  

pershtatur me kaldajen e mesiperme 15 deri ne 30 

kg/ore,236 deri ne 354 kw e pajisur me filter nafte 1/2", 

100 μm,ventilat ne hyrje e kthim,tubot dhe rakorderite 

perkatese per lidhjen me depoziten e naftes.Lidhjet 

elektrike me panelin mbi kaldaje etj. 

cop 1  36.00  

36 

Analiz 

F.instalim pompe qarkulluese te ujit me prurje deri ne 

7.8 m³/ore,presion deri ne 10 mkH₂O e kompletuar me 

ventila 1e1/2",fllanxhat,guarnicionet e rakorderite 

perkatese lidhese. Lidhjet elektrike. 
cop 1  20.00  

20 

Analiz 

F.instalim pompe qarkulluese te ujit me prurje deri ne 

6.4 m³/ore,presion deri ne 7 mkH₂O e kompletuar me 

ventila 1 e 1/2",fllanxhat e rakorderite perkatese 

lidhese.Lidhjet elektrike 

cop 2  20.00  

40 

Analiz 

F.instalim pompe qarkulluese te ujit me prurje deri ne 

3.6 m³/ore,presion deri ne 7 mkH₂O e kompletuar me 

ventila 1 " dhe rakorderite perkatese lidhese.Lidhjet 

elektrike. 

cop 1  20.00  

20 

Analiz F.instalim ene zgjerimi e mbyllur (rezervuar presioni) 

250 litra me presion pune 1.2 bar e 

kompletuar me ventil,tubo dhe rakorderite lidhese 

perkatese 

cop 1  20.00  20 
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  B.Punime ne sallen e kaldajes         

Analiz F.vendosje ventilash  2  e 1/2",Pn10 cop 2  2.60  5 

Analiz F.vendosje ventilash  1 e 1/2",Pn10 cop 6  2.60  16 

Analiz F.vendosje ventilash  1 ",Pn16 cop 2  2.60  5 

Analiz 
Pergatitje montim kolektori φ159mm,l = 700 mm cop 2  18.00  

36 

Analiz 
Pergatitje montim oxhak llamarine φ250,l = 1.5 m cop 1  32.00  

32 

Analiz F.v. tubo çeliku per ngrohje 1/2" deri ne 2 e 1/2" te 

termoizoluar kg 38  1.90  
72 

Analiz F.v. tubo plastike ppr φ20 + rakorderite kom 1  1.90  2 

Analiz F.v. saraçineska 1/2" cop 1  1.20  1 

Analiz F.v. lavaman i kompletuar cop 1  2.95  3 

Analiz F.v. rubinete lavamani 1/2" cop 1  1.20  1 

Analiz 
F.v. tubo plastike pvc dhe pileto shkarkimi Dn80 kom 1  1.30  

1 

Analiz 

F.v. rezervuar nafte 3000 litra i kompletuar me 

kapak,tub ajrimi,niveltregues,ventila per 

dergim,kthim,shkarkim dhe rakorderite perkatese 

lidhese 

cop 1  94.00  

94 

C.Rrjeti i ngrohjes C/1.Furnizim - instalim tubo 

çeliku per ngrohje se bashku me rakorderite dhe mbeshtetjet perkatese 

  

Analiz 
Dn - 2 e 1/2" + rakorderi me termoizolim δ = 9 mm kg 79  3.50  

277 

Analiz Dn - 2" + rakorderi me termoizolim δ = 9 mm kg 148  3.50  518 

Analiz 
Dn - 1 e 1/2" + rakorderi me termoizolim δ = 9 mm kg 698  3.50  

2443 

Analiz Dn - 1" + rakorderi me termoizolim δ = 9 mm kg 412  3.50  1442 

Analiz P.m. konstruksione te thjeshta metalike kg 46  2.50  115 

C/2.Furnizim - instalim i pulteve shperndares me te gjithe elementet dhe aksesoret 

perkates   
  

Analiz Pult shperndares me kolektore 1" me 4 vrima, mini 

ventila 1/2" se bashku me kaseten (45 x   50 x 

11)cm,valvolat ajernxjerrese automatike 1/2",ventilat 

sfere 1" me hollandes,ventil shkarkues 1/2" me rekord 

lidhes φ16x2,tredegesh 1/2"-1"-1/2" si dhe rekordet 

lidhes M24x19 - φ16x2 Pex-Al-Pex 

cop 2  8.00  16 
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Analiz Pult shperndares me kolektore 1" me 5 vrima, mini 

ventila 1/2" se bashku me kaseten (45 x   50 x 

11)cm,valvolat ajernxjerrese automatike 1/2",ventilat 

sfere 1" me hollandes,ventil shkarkues 1/2" me rekord 

lidhes φ16x2,tredegesh 1/2"-1"-1/2" si dhe rekordet 

lidhes M24x19 - 

φ16x2 Pex-Al-Pex 

cop 30  8.00  240 

Analiz Pult shperndares me kolektore 1" me 6 vrima, mini 

ventila 1/2" se bashku me kaseten (45 x   50 x 

11)cm,valvolat ajernxjerrese automatike 1/2",ventilat 

sfere 1" me hollandes,ventil shkarkues 1/2" me rekord 

lidhes φ16x2,tredegesh 1/2"-1"-1/2" si dhe rekordet 

lidhes M24x19 - φ16x2 Pex-Al-Pex 

  2  8.00  16 

C/3.Furnizim - instalim tubo me shume shtresa Pex - Al - Pex,φ(16 x 2) mm ne 

dysheme   
  

Analiz 

Tubo multi strato Pex - Al - Pex,φ16 x 2 se bashku me 

elementet e instalimit si shirit fiksues b 

= 13 dhe 19 mm,gozhde betoni 18mm dhe 25 mm,kurba 

plastike etj 
m 

2064   

0 

C/4.Furnizim - instalim radiatoresh  te kompletuar 
  

  

Analiz 

Me 10 elemente se bashku me aksesoret e montimit ne 

murr,valvolat e radiatorit me hollandes 1/2",90°,valvole 

ajernxjerese 1/2",tape mbyllese 1/2, rozeta 

plastike,rekordet lidhes me tubot Pex-Al-Pex φ16x2 etj. 
cop 4  1.80  

7 

Analiz 

Me 12 elemente se bashku me aksesoret e montimit ne 

murr,valvolat e radiatorit me 

hollandes 1/2",90°,valvole ajernxjerese 1/2",tape 

mbyllese 1/2, rozeta plastike,rekordet lidhes me tubot 

Pex-Al-Pex φ16x2 etj. 

cop 15  1.80  

27 

Analiz 

Me 16 elemente se bashku me aksesoret e montimit ne 

murr,valvolat e radiatorit me hollandes 1/2",90°,valvole 

ajernxjerese 1/2",tape mbyllese 1/2, rozeta 

plastike,rekordet lidhes me tubot Pex-Al-Pex φ16x2 etj. 
cop 32  2.20  

70 

Analiz 

Me 18 elemente se bashku me aksesoret e montimit ne 

murr,valvolat e radiatorit me hollandes 1/2",90°,valvole 

ajernxjerese 1/2",tape mbyllese 1/2, rozeta 

plastike,rekordet lidhes me tubot Pex-Al-Pex φ16x2 etj. 
cop 12  2.20  

26 
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Analiz 

Me 20 elemente se bashku me aksesoret e montimit ne 

murr,valvolat e radiatorit me hollandes 1/2",90°,valvole 

ajernxjerese 1/2",tape mbyllese 1/2, rozeta 

plastike,rekordet lidhes me tubot Pex-Al-Pex φ16x2 etj. 
cop 24  2.20  

53 

  INSTALIME  ELEKTRIKE         

  Rrjeti fuqise. Furnizimi i kuadrove         

analize F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ;  S = 

1x185mm, Cu (paneli kryesor) 

ml 53  1.90  101 

analize F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ;  S = 

1x75mm, Cu (Gjenerator) 

ml 55  1.90  105 

analize F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ;  S = 

5x16mm, Cu (Pompa e dozimit   ) 

ml 30  1.90  57 

analize F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ;  S = 

5x10mm, Cu (Kati perdhe) 

ml 6  1.90  11 

analize F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ;  S = 

5x16mm, Cu (Kati pare) 

ml 13  1.90  25 

analize F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ;  S = 

5x16mm, Cu (Kati dyte) 

ml 16  1.90  30 

analize F.V. Kablo te TU , Un=0,6/1 KV ; tip RG7R ;  S = 

5x10mm, Cu (Palestra) 

ml 19  1.90  36 

  Kuadri kryesore ne katin perdhe KK         

analize F.V. Kuadri kryesor Kk,metalik, komp.me kit zbara 

250A & 

aksesor J/m, me dim 850/2000/400 mm. IK08 me porte 

me xham. 

co

pe 

1  8.40  8 

analize F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 

220V 

co

pe 

3  0.10  0 

analize F.V. Instrumenta mates A,V co

pe 

2  0.10  0 

analize F.V. Automat magneto-termik, tip NSX 250, 

In=160A/4P kl. C ; Icc=16 KA, Un=400V 

co

pe 

1  1.80  2 

analize F.V. Change over 1600A co

pe 

1  1.80  2 

analize F.V. Automat magneto-termik, In=63 A/4P kl. C ; 

Icc=10 KA, Un=400V 

co

pe 

1  1.80  2 

analize F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C120N, 

In=40A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V 

co

pe 

11  1.80  20 

analize F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=25A/2P kl. 

C ; Icc=6 KA, Un=220V 

co

pe 

2  1.80  4 

analize F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=20A/2P kl. 

C ; Icc=6 KA, Un=220V 

co

pe 

5  1.80  9 

analize F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. 

C ; Icc=6 KA, Un=220V 

co

pe 

4  1.80  7 
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analize F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin kryesor co

pe 

2  0.50  1 

analize F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, 

aksesore etj. 

set 1  0.50  1 

  Kuadri i Katit perdhe         

analize F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor 

B/M, me dim 54Module 

co

pe 

1  8.40  8 

analize F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 

220V 

co

pe 

3  0.10  0 

analize F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, 

In=32A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V 

co

pe 

1  1.80  2 

analize F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, 

In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V 

co

pe 

10  1.80  18 

analize F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. 

C ; Icc=6 KA, Un=220V 

co

pe 

1  1.80  2 

analize F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, 

kl. C ; Icc=10 KA, Un=400V 

co

pe 

16  1.80  29 

analize F.V. Leshues 16A, 2P co

pe 

1  1.50  2 

analize F.V. Rele Bistabel, 220V co

pe 

1  1.50  2 

analize F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e katit perdhe co

pe 

1  0.50  1 

analize F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, 

aksesore etj. 

set 1  0.50  1 

  Kuadri I Katit te pare         

analize F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 63A & aksesor 

B/M, me dim 54Module 

co

pe 

1  8.40  8 

analize F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 

220V 

co

pe 

3  0.10  0 

analize F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, 

In=32A/4P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V 

co

pe 

1  1.80  2 

analize F.V. Automat magneto-termik diferencial, tip C40N, 

In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V 

co

pe 

10  1.80  18 

analize F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. 

C ;Icc=6 KA, Un=220V 

co

pe 

4  1.80  7 

analize F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=10A/1P, 

kl. C ; 

Icc=10 KA, Un=400V 

co

pe 

15  1.80  27 

analize F.V. Leshues 16A, 2P co

pe 

1  1.50  2 

analize F.V. Rele Bistabel, 220V co

pe 

1  1.50  2 
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analize F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin  e katit pare co

pe 

1  0.50  1 

analize F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, 

aksesore etj. 

set 1  0.50  1 

  Kuadri i Palestres         

analize F.V. Kuadri plastik, komp.me kit zbara 40A & aksesor 

B/M, 

me dim 54Module 

co

pe 

1  8.40  8 

analize F.V. Llamba sinjalizimi me siguresa te brendshme 3w, 

220V 

co

pe 

2  0.10  0 

analize F.V. Automat magneto-termik, tip C120N, In=32A/4P 

kl. C ; Icc=6 KA, Un=400V 

co

pe 

1  1.80  2 

analize F.V. Automat magneto-termik diferencial , tip C40N, 

In=16A/2P kl. C ; Icc=6 KA, Un=220V 

co

pe 

5  1.80  9 

analize F.V. Automat magneto-termik, tip C40N, In=16A/1P kl. 

C ; 

Icc=6 KA, Un=220V 

co

pe 

2  1.80  4 

analize F.V. Leshues 16A, 2P co

pe 

1  1.50  2 

analize F.V. Rele Bistabel, 220V co

pe 

1  1.50  2 

analize F.V. Morseta "Neuter - Toke" per kuadrin e palestres co

pe 

1  0.50  1 

analize F.V. Montim kuadri, morseteri, kabllime, kanalina, 

aksesore 

etj. 

set 1  0.50  1 

  Sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit         

analize F.V. Percjelles I veshur, flex. ;k.z. ; S=1,5 mm2 ml 4,253  1.90  8081 

analize F.V. Percjelles I veshur, flex. ;k.z. ; S=2,5 mm2 ml 3,325  1.90  6318 

analize F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. 

FG7- 

ml 212  1.90  403 

analize F.V.; Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. 

FG7-OR ; S=3x2.5 mm2 

ml 858  1.90  1630 

analize F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. 

FG7- 

ml 450  1.90  855 

analize  F.V.; Kbel1l .monitor SVGA 20m M/FHD15 (per dalje 

videoprojektori) 

co

pe 

1  12.00  12 

analize F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 13 )  dj = 16m/m ml 1,200  1.90  2280 

analize F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 16 )  dj = 20m/m ml 1,100  1.90  2090 
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analize F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 20 )  dj = 25m/m ml 1,100  1.90  2090 

analize F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares ( d 28 )  dj = 32m/m ml 286  1.90  543 

analize F.V. Frut çeles 1 polare , 10A co

pe 

85  1.20  102 

analize F.V. Frut çeles devjat, & invert  10A co

pe 

5  1.20  6 

analize F.V. Buton tasto komandimi 1P ; 16 A ; 250 V ; 

modulare 

co

pe 

5  1.20  6 

analize F.V. Prize 1 fazore + nulifikim ( bivalente ) 16A co

pe 

78  1.20  94 

analize F.V. Prize " Schucko " 16A   te bardha co

pe 

57  1.20  68 

analize F.V. Prize 2 " Schucko " 16A dy module te bardha co

pe 

57  1.20  68 

analize F.V. Prize 2 " Schucko " 16A dy module te kuqe co

pe 

16  1.20  19 

analize F.V. Prize TV co

pe 

2  1.20  2 

analize F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & 

tapa 

co

pe 

80  0.25  20 

analize F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & 

tapa ne mure 

co

pe 

95  0.25  24 

analize F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak  PT-2-4 

dim.150*100*50 mm 

co

pe 

122  0.25  31 

analize F.V. Rele me dy gjendje Finder, In=16 A; Un=250 V co

pe 

2  0.50  1 

  Sistemi kompjuterik dhe telefonik         

analize F.V. Priza komkjuterike, TIP RJ - 45 cat5 co

pe 

41  0.90  37 

analize F.V. Kabllo rrjeti, Tip FTP-cat5 ml 2,801  1.90  5322 

analize F.V. Patch corda  me FTP-cat-5 me dy koka 

konektoriale, L=1, 1.5, 3, 5  m 

co

pe 

39  1.90  74 

analize F.V. Patch panel  me 24 porta RJ-45, FTP cat 5e co

pe 

2  3.10  6 

analize F.V. Panel me 3 ftohes (cooler) co

pe 

1  3.10  3 

analize F.V.Switch 24 porta 10/100 Base-Tx Fast Ethernet co

pe 

2  3.10  6 

analize F.V.24-Port 10/100Mbps Base + 2-Port 1000 Mbps co

pe 

1  3.10  3 

analize F.V. Patch guide horizontal per kalimin e patch-cord co

pe 

2  3.10  6 
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analize F.V. Patch cords me gjatesi te ndryshme co

pe 

57  3.10  177 

analize F.V. Set me rrota levizese set 1  1.00  1 

analize F.V. Set me priza shuko rack mount set 1  1.00  1 

analize F.V. Tabaka mbajtese per pajisje co

pe 

1  1.00  1 

analize F.V. 4-Port VoIP Gateway (4*FO)-SIP/H 323 co

pe 

1  3.10  3 

analize F.V. Moduli I menaxhimit t e 4 linjave PSTN hyrese 

dhe 

shperndarje e tyre ne IP Telephony. 

co

pe 

1  3.10  3 

analize F.V. Modul 1 port per lidhjen e faxit me Gateway co

pe 

1  3.10  3 

  Sistemi i sinjalizimit te zjarrit         

analize F.V. Sirena lajmeruese te brendshme co

pe 

7             

0.20  

1 

analize F.V. Sirena lajmeruese te jashtme co

pe 

2             

0.20  

0 

analize F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, Type 1469, 

IP-65 

co

pe 

9             

0.20  

2 

analize F.V. Kabell Fire Alarm JE-H(ST) 2X0.8 ml 2100             

1.90  

3990 

analize F.V. Kabell Fire Alarm FG10OM1, 3X1.5mm ml 1550             

1.90  

2945 

analize F.V. Ushqyes 150W, 220V AC/24V DC co

pe 

1             

0.50  

1 

analize Bateri hermetike 12V-100AH co

pe 

1             

0.50  

1 

  Sistemi i vezhgimit CCTV         

analize F.V. Monitor 21" LCD co

pe 

1             

2.50  

3 

analize F.V. Tastiere komandimi  me tre akse co

pe 

1             

1.50  

2 

analize F.V. Converter Analog-IP (Per 4 kamera) co

pe 

3             

4.50  

14 

analize F.V. Kabell me izolim PVC, Tip (RG-

59,+2x1,5mm²)+UTP cat 5e . 

ml 383             

3.60  

1379 

analize F.V. Kabell FG7OR 3x1.5mm ml 258             

3.60  

929 

  Sistemi i Fonise         

analize F.V. Altoparlante bokse per montim ne tavan 8w co

pe 

4             

0.50  

2 

analize F.V. Amplifikator fonie 600w . co

pe 

1             

0.50  

1 

analize F.V. Mikser fonie me 16 kanale co

pe 

4             

0.50  

2 
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analize F.V. Mikrofon stastik co

pe 

1             

0.50  

1 

analize F.V. Kabell me izolim PVC, Tip 2x1.5mm². ml 450             

1.90  

855 

  Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike         

analize F.V. Elektroda tokezimi te zinguara L = 1.5m co

pe 

9             

0.30  

3 

analize F.V. Shirit Zink dim D=10mm To

n 

0.21           

1,090  

229 

analize F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale co

pe 

265             

0.01  

3 

analize F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5 co

pe 

12             

4.20  

50 

2.28 F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu m3 8             

0.62  

5 

analize F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5; Ip-65 , 

me shenje "toke" 

co

pe 

12             

0.40  

5 

analize F.V. Morseta kryq per shirit D=10mm co

pe 

50             

0.01  

1 

analize F.V Tulla betoni 150x100x70mm co

pe 

65             

1.30  

85 

  Ndricimi i Terrenit Sportiv         

2.28 F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu m3 20             

0.62  

12 

An - 19 Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm co

pe 

2             

6.80  

14 

analize F.V. Puseta plastike 40x40x40cm me kapak plastike per 

ndricimin 

co

pe 

10             

4.20  

42 

analize F.V. Tub korrugato D=100mm per linjene e fuqise ml 113             

1.90  

215 

analize F.V. Tub korrugato D=63mm per ndricimin ml 315             

1.90  

599 

analize F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. 

FG7- OR ; S=3x4 mm2 

ml 289             

1.90  

549 

analize F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. 

FG7- OR ; S=3x2.5 mm2 

ml 56             

1.90  

106 

  Ndricimi i ambienteve         

2. a-137 Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40 co

pe 

187  1.20  224 

2. a-127 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40 co

pe 

6  1.20  7 

2. a-125 Ndricues fluoreshent 1x60w.IP65 co

pe 

20  1.20  24 

2. a-124 Ndricues fluoreshent 1x40w.IP65,tualet co

pe 

30  1.20  36 

2. a-139 F.V. Ndriçuesa luminishent IP-40,FL 1x 8w (me 

mbishkrimin dalje) bat.NiCdme autonomi 2 ore 

co

pe 

10  1.20  12 

2. a-139 F.V. Ndriçuesa emergjence, IP-40,FL 1x 8w 

bat.NiCdme autonomi 2 ore 

co

pe 

13  1.20  16 
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analize F.V. Ndricues tip prozhektor IP 66 JM-TS 150W per 

fasaden kryesore 

co

pe 

10  1.20  12 

analize F.V. Ndricues tip prozhektor  150W per  palestren co

pe 

25  1.20  30 

analize F.V. Rack 19", 42U co

pe 

1  1.50  2 

analize F.V. Telefon tavoline IP SIP co

pe 

2  1.50  3 

analize F.V. Telefon IP Poe Enterprise per tavolinen e 

sekretarise 

co

pe 

1  1.50  2 

analize F.V. PC Compjuter, Server co

pe 

1  2.00  2 

analize F.V. Detektore optike tymi te adresueshem co

pe 

83  4.00  332 

analize F.V. Central analog zjarri 2loop co

pe 

1  80.00  80 

analize F.V. Impiant fonie co

pe 

1  15.00  15 

analize F.V. Kamera, Speed dome outdoor IP Camera 12x co

pe 

7  2.50  18 

analize F.V.Kamera, day-night, Color komplet, IP DOME me 

ushqyes 

co

pe 

4  2.50  10 

analize RAM deri 1GB . Procesor deri 1.8GHz.Rack mount. I co

pe 

1  35.00  35 

  
Ore pune ne total per kryerjen e punimeve 

Referuar Normatives sipas 

Manualit te Ndertimit 219 648 

  

 

  

  
 

  Dite pune 8 orarshe ne total ore pune total / 8 ore ne dite 27 456 

          

 

  
Peruidha ne dite per kryerjen e punimeve eshte 6 

muaj 26 dite pune/muaj * 6 muaj 156 

  

 

  

   

  
Numri i fuqise punetore per kryerjen e punimeve 

per 6 muaj  
7203 dite pune total / 156 

176 

  Specialiste dhe staf i specializuar 4 

  Gjithesej fuqia punetore e nevojshme per realizimin e kontrates 180 
 

2.3.11  Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar si staf teknik punonjës minimumi: 

- Teknik Ndërtimi    1 (nje) 

- Specialist Ndertimi 1(nje)  

- Elektricist 7 (shtate) 

- Hidraulik  3 (tre)  

- Specialist te sistemit te kondicionimit ngrohes-ftohes  3(tre) 

- Specialist IT 1 (nje) 

- Specialist elektronik 1 (nje) 

- Muratore 7 (shtate)  

- Suvatues 3 (tre)  

- Bojaxhinj 5 (pese) 
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- Punime durale 1 (nje) 

- Karpentier 2 (dy) 

- Hekurkthyes 2 (dy) 

- Pllakashtrues 4 (kater) 

- Shtrues parketi 1 (nje) 

- Hidroizolues 1 (nje)  

- Mekanik 1 (nje) 

- Saldator 1 (nje) 

 

të vertetuar me diploma/çertifikata të arsimit profesional të lëshuara nga institucionet të akredituara/ 

liçensuara sipas Ligjit Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” 

ose ekuivalente, kontratë pune të vlefshme, deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose nga 

institucione ekuivalente si dhe të rezultojnë në listëpagesat e shoqërisë te pakten për periudhen maj-

korrik 2022 dhe në vazhdim 

Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar minimalisht 2 (dy) manovrator si dhe 2 (dy) 

shofer te mjeteve te renda.  

Per manovratoret deshmite e aftesise profesionale nga DPSHTRR, te cilat duhet te jene te vlefshme 

dhe deshmi te kualifikimit te sigurimit teknik nga ISHTI ose institucione ekuivalente, dhe te figurojne 

ne listepagesa te pakten për periudhen maj-korrik 2022 dhe në vazhdim. 

Per shoferet leje drejtimi e vlefshme deshmi te kualifikimit te sigurimit teknik nga ISHTI ose 

institucione ekuivalente, libreze pune dhe te figurojne ne listepagesa te pakten për periudhen maj-

korrik 2022 dhe në vazhdim  

Shenim : Nese punonjesit e mesiperm nuk jane te punesuar prane shoqerise me kohe te plote per te 

gjithe periudhen e kerkuar, kjo perben shkak per skualifikim. 

 

Për plotësimin e kësaj kërkese operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë personelin e mësipërm në 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8, ndërsa përpara lidhjes/nënshkrimit të 

kontratës operatori ekonomik fitues duhet të dorëzojë për personelin e sipërcituar dokumentacionin e 

lart përmendur. 

 

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 personelin e nevojshëm të kualifikuar 

për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, 

relacionin teknik dhe zërat 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.  

Percaktimi i numrit te punonjesve dhe profesionet eshte bazuar mbi zerat dhe volumet e punes si dhe afateve per 

perfundimin e punimeve, ne mbeshtetje te Manualit te ndertimit miratuar me Vendim nr.629, date 15.07.2015 

(Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). 

Bazuar ne kater elementet e struktures se kostos(material, puntori, makineri, transport).Numri i punonjësve, dhe 

profesionet që nevojiten për realizimin e kontratës  është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 

“Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore. 

 

2.3.12  Disponimi ose mundësia e sigurt e disponimit në paisjet/kapacitetet  e mëposhtme teknike,  që 

nevojiten për ekzekutimin e kontratës: 

Kamion vetëshkarkues kapacitet mbajtes  mbi 7 ton copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Kamion vetëshkarkues kapacitet mbajtes mbi 20 ton copë 1  Ne pronesi ose me qera 

Kamion 3.5 - 7.5ton copë 2 Ne pronesi ose me qera 

Kamion me vinc kapacitet mbajtes 3.5 - 7 ton copë 2 Ne pronesi ose me qera 
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Mjete mbrojtese   

Kokore                                          186 cope Ne pronesi ose me qera 

Fikse Zjarri                                    10 cope Ne pronesi ose me qera 

Tabela Sigurimi Teknik                40 cope Ne pronesi ose me qera 

Jelek 186 cope Ne pronesi ose me qera 

Kuti Ndihme e shpejt                      4  cope Ne pronesi ose me qera 

Prozhektor per ndricim 2 cope Ne pronesi ose me qera 

 

 

a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumentacioni që vërteton 

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), çertifikatën e kontrollit teknik (të vlefshme), siguracionin 

e mjetit (të vlefshme), kurse për mjetet e siguruara me qera duhet të paraqitet me kontrata 

përkatëse e qerasë  dhe dokumentacionin që vërteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), 

çertifikatën e kontrollit teknik (të vlefshme), siguracionin e mjetit (të vlefshme).  

b) Në rastin e mjeteve të tjera duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre si 

aktet e zhdoganimit/faturat tatimore të blerjes dhe kur ato janë të marra me qera të paraqitet 

kontrata e qirasë ku të specifikohet objekti i kontratës dhe afati i saj si edhe dokumentat që 

vërtetojnë pronësinë e qiradhënënësit si aktet e zhdoganimit/ faturat tatimore të blerjes. 

c) Mjetet, pajisjet teknike dhe mjetet mbrojtëse të mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në 

kontrata të tjera gjatë afatit kohor të zbatimit të kontratës objekt të këtij prokurimi. Autoriteti 

Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë brenda orarit të punës, në çdo kohë 

deri në përfundimin e kontratës, mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr.8   

Shënim: Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët 

ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, të DST. Dokumentacioni 

provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, 

përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për 

t’u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor.  
 

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/ç dhe 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 fuqinë minimale punëtore, të 

nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe  mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për 

Autovinc me kosh  copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Autobetoniere cope 1 Ne pronesi ose me qera 

Autopompe betoni cope 1 Ne pronesi ose me qera 

Eskavator copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Fadrom ( kove para dhe krahe mbrapa) copë 1  Ne pronesi ose me qera 

Rrul me vibrim copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Betoniere kantier  copë 3 Ne pronesi ose me qera 

Matrapik 1500W cope 2 Ne pronësi ose me qira 

Matrapik 1100W cope 2 Ne pronësi ose me qira 

Vibrator thellesie cope 2 Ne pronësi ose me qira 

Cekic pneumatik copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Saldatrice copë 1 Ne pronesi ose me qera 

Skele 1500 m2 Ne pronesi ose me qera 

Rrjete 1500 m2 Ne pronesi ose me qera 

Pompe suvatimi cope 2 Ne pronësi ose me qira 

Pompe per lyerje cope 1 Ne pronësi ose me qira 
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ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit 

ekonomik për të përmbushur kontratën. 

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira / kontrate furnizimi janë vlerësuar si të nevojshme në 

përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, 

grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik 

duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe 

dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët.Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë 

vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, 

makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura 

ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të 

mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas 

specifikave.  

 

 

Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

2.4.1 Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:  

 ISO 9001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit te Cilesise) -ose ekuivalent 

 ISO 14001- 2015 (Sistemi i Menaxhimit Mjedisor) -ose ekuivalent 

 OHSAS 18001- 2007 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurise ne Pune) ose certifikatën me 

standardin e azhornuar dhe ekuivalent të njohur nga Standardet shqiptare ISO 45001-2018 - 

ose ekuivalent 

 ISO PAS 99:2012 (Per sistemin e integruar te menaxhimit) (ose e perditesuar) 

 ISO 39001:2012  (Sistemi i Menaxhimit Të Trafikut Rrugor) 

 ISO 3834-2:2006  (Kerkesat e cilesise per saldimin e materialeve metalike) 

 ISO 39001:2012  (Sistemi i Menaxhimit Të Energjise) 

 

Te gjitha Certifikatat duhet të jenë te vlefshme dhe te lëshuara nga një organ i vlerësimit të 

konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akredimit ose organizma ndërkombëatare 

akreditues, të njohur nga RSH”.       

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 vet natyrën e veçantë, 

vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rendësishme që operatorët si 

zbatues, 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.. 

 

 

2.4.2 Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/distributori 

autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/mallra në këtë procedurë 

prokurimi, si më poshtë: 

- Materiale elektrike 

- Materialet hidraulike 

- Materialet e rrjetit ngrohes (magjistral-kolona, pultet shperndares, aparatet ngrohes) 
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- Materialet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit 

- Llac, fino, koll 

- Pllaka 

- Bojra  

Për rastin kur autorizimi do të jetë lëshuar nga distributori i autorizuar, duhet të shoqërohet edhe me 

dokumentacionin (kontratë/autorizim) që vërteton lidhjet  e firmës prodhuese me distributorin.  

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. 
 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është në përputhje dhe proprocion me natyrën, objektin dhe volumin e 

kontratës objekt prokurimi. Duke marrë në konsideratë e dhe natyrën e punimeve, zërat të cilat kanë volum 

maksimal të lëndës bazë dhe materialeve të kryerjes së punimeve.Kriteri i përcaktuar mbi paraqitjen e 

Autorizimit të  Prodhuesit ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi është në përpjestim dhe i lidhur 

ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat ligjore të sipërcituara. Autoriteti kontraktor, 

duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është në të drejtën e tij të garantohet se 

operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t’u 

kërkojë ofertuesve të paraqesin dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi.  

Në këtë kontekst, referuar vlerës së kontratës dhe objektit të prokuruar autoriteti kontraktor me anë të kërkesës së 

tij për paraqitjen e dokumentit te cituar nuk ka kufizuar konkurencën, pasi një kriter i tillë nuk është diskriminues 

për operatorët ekonomikë. Për autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet sherbim me “mall” sipas 

standarteve të kërkuara, specifikimeve teknike, e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu paraqitur është i 

parashikuar dhe brenda kuadrit ligjor të sipërcituar. Neni 40 pika 6 germa b) e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 i 

jep mundësinë autoriteteve kontraktorë t’u kërkojnë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se 

ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: dëshminë e origjinalitetit të 

mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike; që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me 

specifikimet teknike.  

 

2.4.3  Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë bashkangjitur me kontraten e furnizimit/porosisë me distribuitorin/prodhuesin, 

kataloget/skedat teknike si dhe çertifikatat e cilësisë të materialeve/mallrave te shoqeruara me raportet 

e testimit nga laboratore te akredituar me ISO 17025 ose ekuivalente me qellim permbushjen e 

standarteve te kerkuara sipas specifikimeve teknike te meposhtme dhe konkretisht 

 

Për produktet: 

 

- Kabull elektrik Kabëll multipolar me mbrojtje te dyfishtë për energjinë elektrike Iizoluar me 

PVC,me përçues fleksibël për vendosje fikse. Tensioni Uo/U 300/500k V.Kundërzjarrit dhe me 

emetim të reduktuar të halogjeneve (gazeve korrozive). Izolimi sipërfaqsorI ngjyrosur.(gri) PVC e 

cilësisë S18 me emetim të reduktuar të halogjeneve (gazeve korrozive).Kundërzjarrit dhe me 

emetim të reduktuar të halogjeneve (gazeve korrozive). Klasa e reakionit ndaj zjarrit Cca-s3-d1-a3. 

Temperatura minimale e instalimit dhe manipulimi 0 O C. Temperatura maksimale e punës +60 O 

C. Temperatura e qarkut të shkurtër (Maksimumi 5 sec) +150 O C. Seksioni nominal=3 G 1.5 mm 

2 Diametri maksimal I telit = 0.26 mm Trashësia mesatare izoluese = 0.3/0.4 mm. Trashësia 

mesatare e guanies = 0.8/1.0 mm. Te plotesoje Standartin SSH EN 35720 :2006, ose ekuivalente. 

- Automat; Ndërprerës termo-magnetik për kontroll, shkyçje dhe mbrojtjen e qarqeve elektrike 

kundër mbingarkimeve. Polarizimi 4P, Rrymat e vlerësuara në kurbën B-C-D,Kapaciteti i thyerjes: 

10000 A IEC 60898-1. Tensioni dhe Frekuenca e Vlerësuar: 230 V ~ /400 V. Frekuenca 50/60 Hz. 

Te plotesoje Standartin IEC / EN 60898-1 ose ekuivalente. 

-  Prize 2P+T/16A/ Prize bivalente 2P+T/16A Te plotesoje standartin CEI 23-50-II ose 

ekuivalent 
- Tub elektrik fresibel, te karakterizohet nga fortesia e tij, dhe fleksibiliteti.Te gjeje perdorim ne te 

gjitha kategorite e instalimeve elktrike. Te plotesoje  Standartin EN 61386-1  ose ekuivalente. 
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- Ndricues fluoreshent certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush standartet europiane dhe 

eshte prodhim CE Te plotesoje Standartin EN 60598 ose ekuivalente  
- Tub i brinjezuar : Për përdorim në kanalizime ujrash të bardha dhe të zeza,drenazhime, mbrojtje,   

etj., vendosje nen toke. Te jene te llojit SN4/ SN8. Diametri jashtem : 200 mm, Dendësia : SN4 

(>=4 KN/m2), Materiali : HDPE, Gjatësia : 6 m.Tubat te jene prodhuar sipas standartit EN 13476-

1 2000  dhe gominat te jene prodhuar sipas standardit EN 681 ose ekuivalente 
- Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë 

të kuqe,me baze rezine. Dimensionet (400x600x200) mm konform En 671-22012, tub fleksibël Dn 

45 konform En 14540,  Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½",. 

- Sirenat e alarmit per brenda dhe jashte nderteses Sirenat e alarmit te zjarrit, me ndricues me 

llambe vezulluese jane te tipit inteligjent te adresuesheme, me intesitet 120 dB. Sirenat e alarmit te 

zjarrit ne ambjentet e brendshme vendosen ne lartesine H=+2.1m nga dyshemeja 

- Fikëse zjarr pluhur karelato Bombel e lyer me boje ngjyre te kuqe (RAL 3000) e levizshme me 

pluhur. Mund te perdoret per fikjen e zjarrit ne pajisjet elektrike si dhe rreth tyre pasi eshte jo 

percielle. Efektive ne fikjen e zjarreve qe perfshin klasa B e zjarrit. Kapaciteti Normal 5kg. 

Dimensionet Ø 140 x 765 mm 

- Bojë AkrilikeProdukti duhet te përmbushe specifikimet teknike në përputhje me Standardin SSH: 

EN ISO 16000-9 ose ekuivalente, lidhur me emetimin e komponeneteve organike te 

paqendrueshem (VOC), ku emetimi te jete jo më poshtë se KLASA “A+”, si dhe 

T.V.O.C<1000g/m3. - ISO 6504-3 ose ekuivalente, lidhur me aftesine mbuluese te bojes, ku fuqia 

mbuluese te jete  ISO 11998 ose ekuivalente lidhur me rezistencen ndaj larjes. 
Certifikim ku të vërtetohet se produkti eshte boje ekologjike. 

- Boje Hidroplastike ku të vërtetohet se produti përmbush specifikimet teknike në përputhje me 

Standardin SSH: EN ISO 16000-9:2006/AC:2007 ose ekuivalente, lidhur me emetimin e 

komponenetëve organikë të paqëndrueshëm (VOC), ku emetimi të jetë jo më poshtë se KLASA 

“A+”, si dhe T.V.O.C < 1000g/m3. - SSH EN ISO 6504-3:2007 ose ekuivalente, lidhur me 

aftësinë mbuluese (fshehëse) të bojës, ku fuqia mbuluese të jetë jo më pak se Klasa e I-rë.- SSH 

EN ISO 11998:2006 ose ekuivalente lidhur me rezistencën ndaj fërkimit të lagësht, ku rezistenca 

ndaj fërkimit të lagësht të jetë jo më pak se Klasa e II-të. Certifikim ku të vërtetohet se produkti 

eshte boje ekologjike dhe antibakteriale.  

- Boje Bikomponente Paste certifikim ku të vërtetohet se produkti përmbush specifikimet teknike 

në përputhje me Standardin ISO SSH: EN 12802 

- Suva ( Llac mbushës)- Produkti duhet te përmbushe specifikimet teknike në përputhje me 

Standardin SSH: EN  998-1. Në rast se është produkt jo i gatshëm të deklarohet receptura përkatëse 

që vërteton se produkti përmbush specifikimet teknike te kerkuara edhe sipas SSH: EN  998-1. 

- Fino Produkti duhet te përmbushe specifikimet teknike te kerkuara edhe në përputhje me 

Standardin SSH: EN  998-1. 

Argumentimi: Në bazë të nenit 4,  nenit 36 si dhe nenit 79 pika 2 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe bazuar ne nenin 44 pika 1, e VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 .Ky kriter eshte 

vendosur qe AK te kete sigurine qe operatori ekonomik qe do te ofertoje te jete i pajisur me certifikatat e 

mesiperme, te lidhura me objektin e prokurimit, gje e cila krijon bindjen dhe sigurine te Autoriteti 

Kontraktor qe ky Operator Ekonomik i zoteron kapacitetet teknike per realizimin me sukses te kontrates 

Në  nenin 44 të Vendimit nr.285 datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave  parashikohet se: “1. Autoriteti 

kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, 

mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata 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. vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të 

drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.Gjithashtu lidhur edhe me situaten e krijuar nga Covid 19, ku ka një 

rëndësi të veçantë për interesin publik, per shëndetin e qytetareve qe produktet qe do te perdoren per kryerjen e 

ketij sherbimi te jene  ekologjike dhe antibakteriale. Kjo lidhet ngushtësisht me faktin se produktet e mësipërme 
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kanë bazë kimike dhe kanë /mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e qytetareve.  Akoma më tej 

vlerësojme se kemi të bëjmë me objekte civile ku përpuethshmëria e  cilësisë së materialeve të vendosura në 

objekt nuk duhet të sjellë pasoja shëndetësore në shëndetin e nxenesve, duhet të përmbushë nivelin ekologjik të 

kërkuar dhe duhet të jetë në përputhje me Standardet e Njohura në Republikën e Shqipërisë.   

Në lidhje me përzgjedhjen e grup mallrave të mësipërme të cilat do të vendosen në objekt si edhe shërbejnë për 

ndërtimin e objektit, eshte marrë në konsideratë një test balancues dhe proporcional në përzgjedhjen e tyre. 

Kështu eshte vlerësuar se në përzgjedhjen e grup mallrave të mësipërme të cilat do të vendosen në objekt janë 

marrë në konsideratë 2 faktorë, volumi i tyre, duke marrë në konsideratë parashikimet e ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”  ku parashikohet se Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në 

procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që 

autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe 

përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese. Sa më sipër, materialet e sipërcituara zënë një 

peshë specifike në punimet që do të kryhen në objekt, ndaj kërkesa lidhur me to është në proprocion me 

natyrën dhe volumin e punimeve. Së dyti, kriter i marrë në konsideratë lidhet ngushtësisht me faktin se 

produktet e mësipërme kanë bazë kimike dhe kanë /mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e 

qytetareve.  Akoma më tej vlerësojme se kemi të bëjmë me një objekte civile ku përpuethshmëria e  cilësisë së 

materialeve të vendosura në object nuk duhet të sjellë pasoja shëndetësore në shëndetin e qytetareve, duhet të 

përmbushë nivelin ekologjik të kërkuar dhe duhet të jetë në përputhje me Standardet e Njohura në Republikën e 

Shqipërisë.   

Kërkesa për dorëzimin e formatit të autorizimit të prodhuesit dhe katalogëve për produktet e sipërcituara është 

një kërkesë në përputhje dhe proporcio me natyrën dhe volumin e kontratës dhe se i shërben qëllimit të autoritetit 

kontraktor, nuk krijon pengesa të dukshme ose të fshehura për ofertuesit si edhe nuk diskrimininon midis 

operatorëve ekonomikë vendas dhe të huaj, pasi standardet e kërkuara është Standardi Shqiptar i cili është i 

harmonizuar me Standardin Europian. Gjithashtu, në përputhje dhe proprocion me vlerën dhe natyrën e kontratës 

dhe peshës sepcifike të secilës prej mallrave që do të vendosen në objekt atëherë është parashikuar që për një 

pjesë prej tyre të  dorëohen vetëm katalogjet ndërsa për mallrat dhe paisjet të cilat kanë një ndikim të veçantë në 

mjedis si edhe ndikim të veçantë në shëndetin qytetareve, krahas katalogjeve të prodhuesit është kërkuar edhe 

dorëzimi i raport testeve zyrtare të lëshuar nga laboratorë të akredituar në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. 

Gjithashtu,  kriteri i mësipërm nuk shfaq diskriminim mes operatorëve të cilët blejnë dhe ofertojnë për kryerjen e 

punimeve e produkt të gatshëm dhe atyre të cilat ofrojnë kryerjen e punimeve me produkte ( suva) të prodhuara 

manualisht me autobetonjere ose procese të njohura, duke kërkuar në rastin konkret reepturën përkatëse.  

 

Argumentimi i specifikimeve teknike 

 

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e 

autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të 

tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, 

pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 39, 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, termat e references, raporti teknik, preventivi me zerat e punimeve jane pjese DST. 

 

 

 

 

NJESIA E PROKURIMIT 


