
 

BASHKIA HIMARË 

Data_____._____2022 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

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:    “Sistemimi i përenjëve në Lagjen Spile” 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45246100‐4 

Ndërtim i mureve lumore 

 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 10,000,000 (dhjetë milion lekë) pa tvsh 

 

 

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, 

pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti 

kontraktor Bashkia Himarë 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. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës .... 

 

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”. 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

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

2.1.1 Kjo pikë përmbushet sipas pikës a) të Kritereve të Përgjithshme (Vetëdeklarimit, 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”. 

 



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

kërkese specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e prokurimit apo nevojën 

që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë, kur njё gjё e tillё 

ёshtё e detyrueshme nga legjislacioni pёrkatёs). 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021 ku vlera e xhiros për të paktën një nga 

vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % të vlerës së përllogaritur/fondit limit  të 

kontratës. 

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: 

Duke marrë në konsideratë sasinë dhe cilësinë e mallrave objekt procedure prokurimi, kërkohet që OE 

ofertues të paraqesë se disponon kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare për ta realizuar atë 

neëkohe dhe në përputhje me specifikimet teknike të kerkuara. Për këtë, OE ofertues duhet të ketë 

disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me këtë qëllim, 

 

 

 

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 në zbatim të 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, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për 

deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet 

formës elektronike”, 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 2018, 2019, 2020, 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 05.03.2009 “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”.  

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. 

 

2.3 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 40 %  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 100 % i vlerës limit të kontratës që 

prokurohet.  

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

  

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 fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga 

legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve. 

 

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

“Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 

4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij 

kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar 

kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet  e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 30 

% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

 

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

Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme  për të provuar besueshmërinë dhe provojën e Operatorit 

Ekonomik ofertues në ofrimin e mallrave që janë objekt prokurimi. kontraten pa vonesa dhe pengesa qe do 

te ndikonin ne ecurine e punes se AK. 

 



2.3.2 Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë se disponojnë liçensë profesionale për zbatim 

punimesh në ndërtim si dhe në liçensë të disponojnë kategoritë e nevojshme për zbatimin e 

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

me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për 

kriteret dhe proçedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit 

të subjekteve huridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar.  

Liçensa profesionale e operatorit ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të 

përmbajë kategoritë e mëposhtme: 

 

▪ Për punimet e përgjithshme të ndërtimit, operatori ekonomik duhet të disponojë kategoritë 

e mëposhtme në liçensë: 

 

− Kategoria NP-1 – Klasifikimi A 

− Kategoria NP-2 – Klasifikimi A 

− Kategoria NP-4 – Klasifikimi A 

 

▪ Për punimet speciale të ndërtimit, operatori ekonomik duhet të disponojë kategoritë e 

mëposhtme në liçensë: 

− Kategoria NS-1 – Klasifikimi A 

− Kategoria NS-4 – Klasifikimi A 

− Kategoria NS-5 – Klasifikimi A 

− Kategoria NS-6 – Klasifikimi A 

− Kategoria NS-7 – Klasifikimi A 

− Kategoria NS-18 – Klasifikimi A 

− Kategoria NS-19 – Klasifikimi A 

 

* Për Operatorët e huaj të bëhet njehësimi i licensës profesionale që disponojnë nga vendi i 

origjinës pranë Ministrisë së Punëve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit në plotësimin e 

liçensave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës. 

* Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomikë, Licensat profesionale duhet t’i paraqesë operatori 

ekonomik që ka marrë përsipër punimet për të cilat kërkohet Licensa Profesionale.  

 

 Operatori ekonomik duhet te kete licence lidhur me ndikimin ne mjedis te leshuar nga QKL kodi 

III.2.B 

 

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

“Për prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  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 vlerat 40% të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, 

ose 100% të vlerës së fondit limit, 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  nën kufirin e ulët monetar. Përcaktimi i vlerës së kërkuar për 

kontratat e ngjashme është vendosur brenda kufirit të vlerës të përcaktuar në rregullat e prokurimit publik 

dhe i shërben autoritetit kontraktor për të treguar se ofertuesit me kapacitetet e tyre kanë realizuar kontrata 

të ngjashme me objektin që prokurohet , në afat dhe me cilësi dhe rrit besueshmërinë mbi përvojën që ka 

ofertuesi në treg. Përvoja e ngjashme është një “kompetencë thelbësore”, ndaj operatorët ekonomikë duhet 

të paraqesin dëshmi të tilla si  refernca/fatura tatimore/polisa sigurimi për ta provuar kryerjen e tyre qoftë 

me sektorin privat dhe atë publik. 

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

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

kontratave të ngjashme  brenda këtij marzhi) 

 

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

disponojë stafin kryesor e mbështetës, punonjësit specialistë dhe çertifikimet përkatëse, si 

më poshtë: 

a) Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë në liçencë të shoqërisë e të punësuar si drejtues 

Teknik në stafin e tij për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë 

pune të vlefshme, diplomë, CV, si dhe të figurojnë detyrimisht në listpagesat e shoqërisë për 

periudhën e kërkuar në pikën 2.3.4, stafin inxhinierik si më poshtë: 

● 3 (tre) Inxhinier Ndertimi ( 1 (nje) me certifikat “Pergjegjes per sigurin dhe mbrojtjen e 

shendetit ne pune” )  

● 1 (një) Inxhinier Gjeoded (Topograf)  

● 1 (një) Inxhinier Mjedisi   

● 1 (nje) Arkitekt 

● 2 (dy) Inxhinier Mekanik  

● 1 (një) Inxhinier Hidrolog          

 

 

b) Stafi mbeshtetes Operatori ekonomik duhet të ketë të të disponoje dokumentacionin qe 

verteton profesionin si : Deshmi  profesionale te punonjesve ose ekuivalent te tij/saj, , 

punonjësit e meposhtem me specialitetin si dhe te figurojn ne listpagesat e shoqerise sipas pikes 

mesiperme (2.3.4) : 

● 1 (një)  Inxhinier Ndertimi 

● 2 (dy)  Murator-Suvatues 

● 3 (tre)  Karpentier  

● 1 (nje)  Hekurkthyes  

● 2 (dy) Teknik ndërtimi       

● 2 (dy) Saldator    

● 20 (njezete)  Punëtori e specializuar, specialist ndertimi  

● 3(tre) Punëtori e specializuar me makineri 

 

              * Në lidhje me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të disponoje dokumentacionin qe 

verteton profesionin si :  



 

- Kontratat e punës individuale të vlefshme 

- Per stafin e mesiperm, Deshmia e kualifikimit/ certifikate dhe/ose diploma e cila te jete e 

leshuar nga Ministria e Financave ose te njihet nga Ministria e Punes Ceshtjeve Sociale të 

paraqitet certifikata/diploma profesionale per secilin. Certifikatat / diplomat duhet te jene 

te leshuara nga institucione publike/private te licensuara sipas ligjit nr. 15/2017 “Per 

arsimin dhe formimin profesional ne R.Sh.”, i ndryshuar. Kjo kerkese po ashtu eshte ne 

perputhje me vendimin nr. 441/2020, date 09.10.2020 te Komisionit te Prokurimit Publik. 

Diplomat/certifikatat e paraqitura nga organizma te cilat nuk jane te licencuara sipas 

legjislacionit ne fuqi do te konsiderohen si dokumenta te rreme te cilat perbejne shkak per 

skualifikim dhe/ose perjashtimin e ketij kontraktori nga pjesemarrja ne prokurimet publike. 

- Per manovratoret dhe shoferet duhet te paraqiten dokument (dëshmi kualifikimi 

profesional), që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për 

kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe 

dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për 

punime ndërtime dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 

200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës. 

- Certifikate te sigurimit Teknik e vlefshme, leshuar nga institucione te autorizuara nga 

/ish (IQT) e cila te jete e leshuar nga shoqeri te akredituara nga DPA ose nga organizmat 

nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise 

- Diplomë nga institucionet e arsimit të mesëm profesional(publik/privat) të akredituara 

sipas ligjit Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në RSH”, kontratë pune 

të vlefshme dhe të figurojë në listëpagesa.  

 

- Operatori ekonomik te paraqes deklarate ne lidhje me stafin qe disponon sipas formatit te 

meposhtem: 

 

 

Nr Emer Mbiemer Profesioni Data e fillimit te 

marredhenieve te 

punes 

 

Nr. Amzes/ekuivalent t i 

diplomes/certifikates 

profesionale 

Institucioni/  

Subjekti  certifikues 

Data e 

vlefshmerise  

se certifikates 

profesionale 

 

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 te 

DST.  

Shenim: Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, ku 

parashikohet : “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti 



kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet 

publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas pёrcaktimit nё nenin 82, 

tё LPP-së, dhe nё kёto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: 

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti 

kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të 

parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe 

dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet 

të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”.  

 

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 Vendimit të Këshillit të Ministrave  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 inxhinier 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 dhe mekanik 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. 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.  

2.3.4 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar si staf mbështetës për kryerjen e 

të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, të pajisur me 

çertifikatë/dëshmi trajnimi të lëshuar nga subjekte të akredituar sipas ligjit, si dhe të figurojnë në 

listpagesat e shoqërisë për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.4, punonjës me specialitetin si më 

poshtë: 

− Minimuni 1 (një) person që përmbush kriteret për të qenë “Ekspert për Ndihmën e parë 

dhe Ndërhyrjen ndaj Emergjencave” nga kryqi i kuq ose organe te akredituar te njohur nga 

Republika e Shqiperise. 

− Minimuni 1 (nje) person që përmbush kriteret për të qenë “Përgjegjës për sigurinë dhe 

mbrojtjen e shëndetit në punë” leshuar nga organe te akredituar te njohur nga Republika e 

Shqiperise. 

− Minimuni 1 (një) person që përmbush kriteret për të qenë “Koordinator i Sigurise” të 

certifikuar te cilat duhet te jene leshuar nga organe te akredituar te njohur nga Ministria e 

Mireqenies Sociale dhe Rinise. 

 

 

a) Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë 

dhe vetë Drejtuesi Teknik) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i 

përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklaroje se ai nuk është i angazhuar në kontratat të 



tjera gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqëruar me dokumentacionin e 

mëposhtëm: 

a) Librezë pune (përkatëse) 

b) CV EU format përkatëse 

c) Kontratë pune e vlefshme (përkatëse) 

d) Diplomë 

 

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 Vendimit të Këshillit të Ministrave  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.  

2.3.5. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar minimumi 1 (nje) 

manovratore me DAP, dhe 2 (dy) shofer kamionash me CAP , të cilët duhet të figurojnë në 

listëpagesa të hoqërisë të punësuar për periudhën e kërkuar në pikën 2.3.4, dhe për secilin të 

paraqiten: 

 

a. Kontratë pune të vlefshme,  

b. Dëshmi kualifikimi nga organet përkatëse sipas ligjit,  

 

 

2.3.7 Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të garantojnë  

furnzimim me materialet kryesore për realizimin e objektit të prokurimit. Konkretisht për: 

 

a. Operatori ekonomik duhet te kete kontrate noteriale me nje laborator testimi te betonit, i cili 

duhet te jete i akredituar nga organizma kombetar ose nderkombetar sipas standarteve SSH 

ISO/IEC 17025:2017 ”Kerkesa te pergjithshme per Kopetencen e Laboratoreve Testues dhe 

Kalibrues”. 

b. . Operatori ekonomik ofertues duhet të dëshmojë se zoteron licensen I.2(A)  (sherbim 

ekspertize ose profesionale te mbrojtjes civile) 

 

c. Operatori ekonomik ofertues duhet të dëshmojë se zoteron licensen III-2(A)  (Veprimtari të 

ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis. (Auditim mjedisor. Ndikim në mjedis), për të 

siguruar auditimin mjedisor gjatë procesit të zbatimit  kontratës,per hartim ekspertize per 

probleme mjedisore,ekspert i vlersimit te ndikimit ne mjedis) 

 

d. Operatori ekonomik duhet te kete licence lidhur me ndikimin ne mjedis te leshuar nga QKL. 

Kodi III.2.B autoriteti kontraktor kërkon që kjo të kryhet në përputhje me kuadrin ligjor në 

fuqi dhe konkretisht në ligjin 10081 datë 23.02.2003 , nga ku rrjedhimisht operatorët 

ekonomik ofertues duhet të disponojnë licencë  QKL III.2.B “Grumbullim, Transportim, 

Ruajtje, e mbetjeve Urbane". 

 



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.  

 

(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar punimet apo veprimtaritë konkrete 

për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin 

e këtij stafi, si dhe për llojin e licencës/certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, nëse është 

rasti, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo 

certifikimin  e tyre). 

 

2.3.6. Operatori ekonomik duhet të ketë një punësimin mesatar jo më pak se 60 (gjashtedhjete) 

punonjës me kohe te plote pune për periudhën e fundit 3 (tre) mujore nga data e hapjes së ofertave, 

ku përfshihen edhe Stafi menaxherial i Drejtuesve Teknik. Për vërtetimin e këtij kushti të 

paraqiten: 

 

 

1. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i punonjësve për 

secilin muaj për periudhën e mësipërme. 

 

2. Listëpagesa e Kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara 

nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme. 

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 etj.. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre 

në punë me kohështrirje per tre muajt e fundit  , 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.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. 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet 

që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në 

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara  



2.3.8 (Makineri, Pajisje) 

 

a) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, 

automjetet dhe pajisjet (sipas tabelës) të cilat duhet të jenë në pronësi të tij ose me qira të 

vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës; 

 

Mjetet Sasia Pronësia 

Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 

18 ton 

1 copë Pronësi ose me qera 

Kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes 8 -15 

ton  

1 copë Pronësi ose me qera 

Kamion me vinç   1 copë Pronësi ose me qera 

Rimorkio 1 copë Pronësi ose me qera 

Autobetoniere  2 copë Pronësi ose me qera 

Autopompë betoni 2 copë Pronësi ose me qera 

Autobot Uji 1 copë Pronësi ose me qera 

Fshese Asfalti 1 copë Pronësi ose me qera 

Eskavator me zinxhir me kove 1 m3 1 copë Pronësi ose me qera 

Fadroma me goma me kove para dhe mbrapa 1 copë Pronësi ose me qera 

Autovinc  1 copë Pronësi ose me qera 

Autobitumatrice 1 copë Pronësi ose me qera 

Cekic Pneumatik 1 copë Pronësi ose me qera 

Rrul Gome-Hekur mbi 18 ton 1 copë Pronësi ose me qera 

Asfaltoshtruese 1 copë Pronësi ose me qera 

Depozitë uji 5000 litra 1 copë Pronësi ose me qera 

Panele armature betoni 100 m2 Pronësi ose me qera 

Vibrator betoni 3 copë Pronësi ose me qera 

Tokmak 2 copë Pronësi ose me qera 

Prerëse asfalti  1 copë Pronësi ose me qera 

Gjenerator 1 copë Pronësi ose me qera 

Betoniere kantieri 1 copë Pronësi ose me qera 

Matrapik  2 copë Pronësi ose me qera 

Helikopter nivelues betoni  1 copë Pronësi ose me qera 

Fabrike Asfalti e pajisur me Leje Mjedisi 1 copë Në pronësi ose me qira /ose 

kontratë furnizimi pasijur me 

lejte mjedisore 

 

b) Gjithashtu në zbatim të VKM-së Nr.312, datë 05.05.2010, operatori ekonomik pjesëmarrës 

duhet të disponojë mjete dhe pajisje mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit, si më 

poshtë: 

- Kokore – jo më pak se 60 copë 

- Jeleke – jo me pak se 60 copë 



- Prozhektorë ndriçimi natën – jo më pak se 8 copë  

- Komplet i ndihmës së shpejtë – jo më pak se 6 copë  

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra – jo më pak se 6 copë 

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt – jo më pak se 6 copë 

-      Rripa sigurie – jo më pak se 30 copë 

 

 

 

 Për vërtetimin e disponimit të makinerive dhe pajisjeve të kërkuara më lart, të paraqiten: 

 

a) Për mjetet me goma që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që 

vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, 

siguracionin e mjetit (të vlefshme), taksat vjetore dhe certifikata e pronësisë së mjetit. 

b) Për mjetet e siguruara me qera, duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin e tij 

(leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (të vlefshme), 

taksat vjetore dhe certifikata e pronësisë së mjetit duhet të shoqërohet me kontraten 

perkatese noteriale të qerase, ku te jete percaktuar objekti i prokurimit, e vlefshme per te 

gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve të 

tjera duhet të jenë aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të blerjes. 

c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat 

që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij. 

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e 

dukshme dhe targa e mjetit. 

e) Makinat e transportit te shoqerohen gjithashtu edhe me Leje te Transportit te Mallrave (te 

vlefshme), leshuar nga organet kompetente ne emer te shoqerise apo subjektit pronar te 

mjetit, bazuar ne legjislacionin ne fuqi. 

f)  Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin 

e mjeteve                dhe pajisjeve të deklaruara në 2.3.8. në çdo kohë deri në përfundimin e 

kontratës nga Autoriteti Kontraktor. 

g) Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se 

mjetet dhe   pajisjet e deklaruara sipas pikës 2.3.8 nuk janë të angazhuara në kontrata 

të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga Autoriteti 

Kontraktor 

h) Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve 

ne pronesi                    ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti 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 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 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.  

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. 

(Shënim: përcaktoni aktin ligjor apo nënligjor, në bazë të të cilit është bërë përllogaritja teknike e numrit 

të punonjësve dhe mjetet/makineritë/pajisjet e nevojshme për zbatimin e kontratës) 

 

Shënim: Autoreteti /enti kontraktor  mund të kërkojë edhe: 

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

2.4.1 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatën ISO, si më poshtë: 

 

- ISO 9001:2015 (Sistem i Menaxhimit te Cilesise) 

- ISO 14001:2015 (Sistem i Menaxhimit Mjedisor) 

- ISO 39001:2012 (Sistem i Menaxhimi i sigurise se Trafikut Rrugor) 

- ISO 45001:2018  (Sistem i Menaxhimi i sigurise dhe Shendetit ne pune) 

- BS PASS 99:2012 (Sistem i Menaxhimit te Integruar) 

Çertifikata e mësipërme duhet të jetë e vlefshme në datën e hapjes së ofertave. Nëse çertifikata 

është në gjuhë të huaj duhet të shoqërohet me përkthimin në gjuhën shqipe të noterizuar. Çertifikata 

e mësipërme duhet të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga 

organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga 

Republika e Shqipërisë. 

Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomike ISO duhet plotësuar nga operatorët ekonomikë, 

sipas natyrës së punëve që marrin përsipër. 

 

 

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 44, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  nr.285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Për vetë natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe 

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

zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të 

cilësië, të mjedisit dhe shëndeteti të sigurisë në punë. Kjo çertifikata lidhen ngushtësisht me 

objektin e kontratës përsa kohë do të pranohet edhe ekuivalentja e saj dhe i shërben autoritetit 

kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për 

përmbushjen e plotë të kontratës. Neni 79 i Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik”, parashikon se autoriteti kontraktor mund të kërkojë çertifikata, 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. 

Neni 44, pika 1 dhe pika 3 i Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,  përcakton se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të 

vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund 

t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin çertifikata 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” 

 

(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kritere 

të tjera të vecanta,  të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke 

argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit,  aktin ligjor/nënligjor që 

parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë). 

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”. 


