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 BASHKIA TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

Nr.________Prot.                                                                       Tiranë, më  ___.___.2022 

 

      PROÇES – VERBAL Nr.1 

 

 

“Për Hartimin, Argumentimin dhe Miratimin e Kritereve të Veçanta për Kualifikim dhe 

Specifikimeve Teknike, që lidhen me kapacitetin ekonomik dhe financiar, kapacitetin 

teknik të procedurës së prokurimit me objekt:  

 

“Shërbimi i Zhvillimit të Mirëmbajtje së Programit të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe 

Webservice-ve”. 

 

I mbajtur sot më datë 12.09.2022, në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore, 

Bashkia Tiranë nga Njësia e Prokurimit e ngritur me Urdhër Prokurimin me Nr. 14632/10 Prot., 

datë 08.09.2022, për realizimin e prokurimit me proçedurë “Proçedurë e Hapur e thjeshtuar” me 

objekt: “ Shërbimi i Zhvillimit të Mirëmbajtje së Programit të Taksave dhe Tarifave 

Vendore dhe Webservice-ve”, me fond limit: 5.733.333 ( pesë milion e shtatëqind e tridhjetë 

e tre mijë e treqindë e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr 166datë 

24.12.2021 për “Miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e 

shpenzimeve operative të Bashkisë Tiranë për vitin 2021, ardhur me shkresën Nr. 4920 datë 

31.01.2022, Kërkesës me Nr. 14632 Prot., datë 21.04.2022 të Drejtorisë së IT, Mediave dhe 

Statistikës dhe shkresës me Nr.14632/1 datë 27.04.2022 të Drejtorisë Ekonomike. 

 

Në zbatim të  Nenin 21 pika 1, Neni 2, pika 2 c), Neni 33, Neni 41, pika 1 ë) dhe pika 2, të Ligjit 

Nr. 162 datë 23.12.2020, ”Për Prokurimin Publik”, Nenin 11, dhe Nenin 78 pika 2 të VKM Nr.285 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, Autoriteti Kontraktor 

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore ka hartuar proçes verbalin për hartimin, 

argumentimin dhe miratimin e kritereve të veçanta për kualifikim me përmbajtjen si më poshtë: 
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Proçedura e këtij prokurimi është: Procedure e Hapur e Thjeshtuar 

 

Objekt i prokurimit është ‘Shërbimi i Zhvillimit të Mirëmbajtje së Programit të Taksave 

dhe Tarifave Vendore dhe Webservice-ve’’ 

 

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

Sherbime informatike:konsulence,zhvillim programesh,internetit dhe suportit 72000000‐5 

 

Fondi limit i këtij prokurimi është në masën 5.733.333 ( pesë milion e shtatëqindë e tridhjetë 

e tre mijë e treqindë e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH me fonde të vëna në dispozicion nga Buxheti 

i Bashkisë Tiranë për vitin 2022. 

Afati i kryerjes sëshërbimit do të jetë: 

 

24 muaj nga momenti i nënshkrimit të Kontratës. 

 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

2.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

 

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

 

1.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:  

 

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

vërtetim për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit, ku vlera e xhiros për të 

paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e fondit limit 

që prokurohet. 

 

Kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me Nenin 43, pika 1 të Vendimit nr. 285 datë 

19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”ku 

përcaktohet se: Autoriteti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon 

mailto:taksat@tirana.al


Adr: Rr. Kavajës, ish Uzina Mekanike, Hyrja 203, Tiranë, Tel./Fax +355 4 2419752, taksat@tirana.al 

 

kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që 

mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. 

 

Gjithashtu dhe në përputhje me Nenin 55, pika 4, të Vendimit nr. 285 datë 19.05.2021 të 

Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”ku percaktohet se: 

“Kërkesat ekonomike financiare duhet të kërkohen në raport me objektin e prokurimit, duke marrë në 

konsideratë që plotësimi i këtyre kërkesave mund të bëhet vetëm me paraqitjen e xhiros vjetore të 

realizuar nga operatorët ekonomikë. Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk 

mund të tejkalojë 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të 

këtyre rregullave. 

 

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

ekonomik fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me 

sukses kontraten. 

 

 Kopje te vertetuara te bilanceve te vitit 2019, 2020, 2021 te Konfirmuara nga Organi 

Tatimor. 

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”. Kapaciteti pozitiv financiar i operatorit i dokumentuar me bilance i shërbejnë autoritetit 

kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre 

për përmbushjen me sukses të kontratës. Pasqyrat financiare me bilanc pozitiv paraqesin vërtetësi 

dhe besueshmëri në pozicionin financiar të operatorit ekonomik. 

 

 Vërtetim të 30 ditëve të fundit të lëshuar nga Bashkia ose Drejtoritë e Përgjithshme të 

Taksave dhe Tarifave Vendore për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2022, pranë 

të gjitha njësive vendore ku operatori ekonomik ushtron aktivitet sipas regjistrimit në 

Qëndrën Kombëtare të Regjistrimit. 

 

Në lidhje me Vërtetimin për likujdimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, kërkesa e 

mësipërme është në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga Ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 "Për 

Sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar dhe në përputhje me Nenin 76 pika 2 të Ligjit 162/2021 

“Për prokurimin publik”. 

 

2.3 Kapaciteti teknik dhe profesional 

 

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi 

për furnizime të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 20% e vleres se perllogaritur te 

mailto:taksat@tirana.al


Adr: Rr. Kavajës, ish Uzina Mekanike, Hyrja 203, Tiranë, Tel./Fax +355 4 2419752, taksat@tirana.al 

 

kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së 

njoftimit të kontratës. 

a) Kur shërbimi i së njëjtës natyrë është realizuar me institucione shtetërore, Operatori 

ekonomik do ta vertetoje këtë duke paraqitur Kontraten e nënshkruar me institucionin,  të 

shoqëruar me vërtetimin e lëshuar nga Institucioni Shtetëror, për realizimin e plotë dhe të 

sukseshëm të kësaj kontrate. 

 

b) Kur shërbimi i ngjashëm është realizuar me subjekte private, Operatori Ekonomik do ta 

vërtetojë këtë shërbim, duke paraqitur Faturat Tatimore, të cilat duhet të jenë sipas 

përcaktimeve të legjislacionit tatimor, të nënshkruara nga të dyja palët (ku të shprehen qartë 

datat, shumat dhe shërbimet e realizuara). 

 

 

Kriteret e mësipërme janë vendosur sipas përcaktimeve të nenit 40 pika 4 dhe nenit 55, pika 4 germa 

b) te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”si dhe bazuar 

ne nenin 77 pika 4 te LPP nr.162,date 23.12.2020 “Per Prokurimin Publik. Në bazë të këtij kriteri 

operatorët ekonomik vërtetojnë eksperienca në fushën objekt prokurimi dhe autoriteti kontraktor merr 

garancinë e nevojëshme që shërbimi do të kryhet me sukses. Përvoja e operatorit është një element 

shumë i nevojshëm për autoritetin kontraktor, për të vërtetuar dhe qëndrueshmërinë ekonomike të 

ofertuesit, eksperiencat dhe besueshmërinë në përmbushjen e suksesshme të kontratës. Për kontratat 

e realizuara nga operatori ekonomik, operatori duhet të dorëzojë dokumentacion e kërkuar me qëllim 

ti shërbej autoriteti në vlerësimin sa më të qartë të kriterit për eksperiencat e ngjashme. 

 

2.3.2 Për të vërtetuar që operatori ekonomik ka kapacitete njerëzore profesionale të mjaftueshme për 

realizimin në kohë e cilësi të kontratës për planifikimin dhe manaxhimin me profesionalizëm të punës 

duhet të përmbushë kushtet e mëposhtëm: 

 

a) Operatori ekonomik duhet të ketë eksperiencë të pakën 3 (tre vjeçare) në fushën e teklonogjisë 

së informacionit. Kjo duhet të vërtetohet me: 

 

 Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar të Operatorit Ekonomik lëshuar nga QKB 

 Profili (CV) i Operatorit Ekonomik 

 

b) Operatori ekonomik duhet të këtë të siguruar të minimumi 10 punonjës të fushës për  një 

periudhë të paktën 2 vjeçare nga zhvillimi i proçedurës. Kjo duhet të vërtetohet me 

 CV e specialisteve 

 Diplomat e specialisteve 

 Listëpagesat sipas formularit E -Sig 025/a për periudhën e kërkuar të deklaruara 

sipas legjislacionit në fuqi 

 

c) Operatori ekonomik duhet të këtë të punësuar minimalisht: 
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 Të ketë të punësuar minimalisht një specialist ekonomist me eksperiencë jo më pak se 

3 vjeçare i diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë. 

 

 Operatori ekonomik duhet të ketë në stafin tekniko profesional të paktën 3 punonjës 

të diplomuar në Informatikë me eksperiencë jo më pak se 3 vjeçare në projekte të 

ngjashme dhe Zhivilllim Software. 

 

Kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me  nenin 77 pika 1 Ligjin  nr. 162 datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, ku parashikohet se: 

Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë 

bazuar në: 

a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; 

b) gjendjen ekonomike dhe financiare; 

c) aftësinë teknike dhe profesionale. 

Gjithashtu në nenin 41 pika 4 Vendimit nr. 285 datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” parashikohet se: 

Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe 

profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon:  

a) licenca profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet 

kompetente shtetërore; dhe /ose  

b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose 

komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat 

profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit pёrkatёs; dhe/ose   

c) fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; 

dhe/ose  

ç) mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit 

ekonomik për të përmbushur kontratën. 

Neni 40 pika 3 I VKM nr 285 datë 19.05.2021 parashikon se “Kërkesat e veçanta të kualifikimit 

duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike, në përputhje me nenin 77, të LPP-së. Kriteret duhet 

të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës. 

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet konkrete që duhet të 

paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve”  

Sa më lartë dhe në përputhje të plotë me dispozitat ligjore Autoriteti Kontrator ka përcaktuar 

dokumentacionin e nevojshëm për përmbushjen e kriterit 2.3.2. 
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Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe 

nenit 40, pika 5/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë 

punëtore të 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. 

Në përcaktimin e numërit të punonjësve Njësia e Prokurimit ka bërë një analizë bazuar tek 

faktorët: kapaciteti i burimeve njerëzore duhet të përmbush nevojat e mirëmbajtjes dhe zhvillimit 

të sistemit të taksave të insistucionit tonëparasysh nivelin e vështirsisë, intesistetin dhe rëndësinë 

e jashtëzakonshme të sistemit, kërkohet një numër i konsiderueshëm punonjësish për zhvillimin 

e kontratës me sukses, pasi mos realizimi me sukses i saj sjell dëme të konsideruaeshme për 

institucionin tonë.  

Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë jep siguri dhe besueshmëri për autoritetin 

që, operatori do të përmbushë kontratën brenda afatit dhe me cilësi. Dëshmia e kërkuar për numrin 

e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, 

është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë që ato 

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 listë pagesat e shoqëruara me 

formularët e deklarimit të pagesave shoqërore dhe shëndetësore me këtë kohështrirje është 

dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato 

janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.  

Punësimi i një numri të caktuar dhe me kohë të plotë, 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, gjithashtu, është një tregues i 

kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve 

 

Kriteret e mësipërme janë dhe në përputhje me parashikimet e  neni 41 pika 4 dhe pika 6 e 

Vendimit Nr. 285 datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” parashikohet se: “a) licenca profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt 

i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose b) një listë të personelit 

kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e 

personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas 

legjislacionit pёrkatёs; dhe/ose” 

“Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë 

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

ekzekutimin me sukses të kontratës” 
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Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në  përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e 

kontratës, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit. 

 

2.3.3.Operatori ekonomik duhet të jetë i çertifikuar me:  

 

-ISO 9001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë ose ekuivalent e cila duhet të jetë në të 

njëjtën fushë me kategorinë dhe specifikën e shërbimeve që prokurohen. 

-ISO 27001: 2013 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Informatike ose ekuivalent e cila duhet të 

jetë në të njëjtën fushë me kategorinë dhe specifikën e shërbimeve që prokurohen. 

-Çertifikatë ISO/IEC 20000 - 1 për Sistemin e Manaxhimit të Shërbimeve të Teknologjisë së 

Informacionit ose ekuivalent e cila duhet të jetë në të njëjtën fushë me kategorinë dhe 

specifikën e shërbimeve që prokurohen. 

-Çertifikatat e mësipërme duhet të jenë të vlefshme për periudhën e zhvillimit të proçedurës. 

Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 

“Për prokurimin publik” dhe nenin 44 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”. 

 

ISO 9001:2015 “Çertifikatë e Menaxhimit të Cilësisë”, përcaktohet si standard ndërkombëtar 

që specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë, në mënyrë që OE të kenë një 

sistem më të mirë menaxhimi, planifikim më të mirë të aktivitetit, zgjidhje më të shpejtë të 

problemeve, rritje të produktivitetit, fitimeve dhe reputacionit si dhe ndërmarrja e veprimeve të 

duhura për të përmirësuar vazhdimisht të gjitha aktivitetet e kryera nga operatorët ekonomik. 

 

ISO 27001: 2013 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Informatike është e rëdësishme pasi siguron 

zbatimin e sigurisë së informacionit të shërbimeve që kategorizohen në kontratë. Për një sistem 

të menaxhimit të sigurisë së informacionit që mund të zbatohet dhe certifikohet në çdo shoqëri, 

pavarësisht nga madhësia e saj dhe pavarësisht nga kategoria e informacionit të përpunuar. Ky 

standard përqendrohet në identifikimin dhe vlerësimin e rreziqeve të sigurisë dhe zbatimin e 

kontrolleve të përshtatshme për të mbrojtur informacionin, pavarësisht suportit te tij (p.sh. letër, 

elektronike). 

 

-Çertifikatë ISO/IEC 20000 -1:2018 për Sistemin e Manaxhimit të Shërbimeve të Teknologjisë 

së Informacionit.  përcakton kriteret për planifikimin, krijimin, menaxhimin, monitorimin, 

rishikimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e qasjes së menaxhimit të shërbimeve që fokusohet 

në teknologjitë e informacionit. Një sistem efektiv i menaxhimit të shërbimit të informacionit 

kërkon që biznesi të identifikojë me saktësi nevojat e sigurisë, të përcaktojë me saktësi nivelin e 

tolerancës së rrezikut dhe të marrë një qasje proaktive në teknologjinë e informacionit. Çertifikimi 

ISO / IEC 20000 dëshmon që kompania ofron shërbime të teknologjisë së informacionit të 
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qëndrueshme dhe me cilësi të lartë, vepron në përputhje me proceset e identifikuara dhe i kalon 

me sukses auditimet e nevojshme. 

Për natyrën dhe përmasat e objektit të kontratës që do prokurohet është tepër e rëndësishme që 

operatorët si zbatues të shërbimit të zhvillimit dhe mirëmajtjes të kryejnë veprimtarinë më 

standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i cilësisë, sigurisë së informacionit dhe shërbimit të 

teknologjisë së informacionit, janë standard që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në 

arritjen e suksesit.Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës dhe nuk përbëjnë 

kritere diskriminuese 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. 

Referencat ligjore për këtë kriter janë: Neni 77 dhe Neni 79 i Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 

“Për Prokurimin Publik” dhe neni 44 pika 1 i V.K.M-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin 

e Rregullave të Prokurimit Publik”. 

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-

dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për 

skualifikim. 

Kriteret për kualifikim janë kërkuar që t’i shërbejnë autoritetit tonë kontraktor për njohjen e 

gjendjes dhe kapaciteteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të 

paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, 

kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të 

realizimit me sukses të kontratës. 

 

Argumentimi i Specifiimeve Teknike 

 

Referuar Nenit 36 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe VKM Nr. 285, 

datë 19.04.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik. 

 

Specifikimet teknike janë hartuar nga Komisioni përkatës i ngritur për specifikimet teknike për 

objektin që prokurohet, i ngritur me Urdhër të Titullarit për hartimin e specifikimeve teknike, në 

përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, 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”. 

 

Objekti kryesor i këtij shërbimi, është Mirëmbajtjen e Sistemit Informatik të Taksave të 

Bashkisë Tiranë, në çdo komponent të tij, me qëllim sigurimin e vazhdimësisë së punës me 

shërbimet e ofruara nga ky sistem.  
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Pavarësisht se kjo kontratë në thelb synon procesin e mirëmbajtjes së sistemeve të 

sipërpërmenduara, D.P.T.T.V- ja kërkon hërë pas here të kryet azhornim, përmirësim apo 

modifikimin të Aplikimit apo Infrastrukturës mbi të cilën ekzekutohet ky aplikim.  

Specifikime Teknike: 

Komponentet kryesore të Sistemit, të cilët janë edhe objekt direkt i këtij shërbimi janë: 

i. Moduli 1 – Aplikacioni klient-server, për ruajtjen dhe gjenerimin e të gjithë 

detyrimeve të subjekteve dhe pronarëve sipas VKB-së përkatëse, i zhvilluar në 

ambientin Unify SQLWindows 5.1 dhe RDBMS Oracle 11g R2. 

ii. Moduli 2 – Aplikacionet e tjera që ofrojnë ndërveprim me bazat qeveritare të të 

dhënave si dhe shërbimet me palët e treta. 

iii. Moduli 3 – Aplikacionet në e faqes web, dpttv.gov.al pasi në të moduli kryesor është 

ai i ndërveprimit me databazën nëpërmjet menusë E-Shërbime (Detyrimet e mia, Web 

inspektor, kërkesa, ankesa,) të gjitha online për subjektet. 

-Skema llogjike dhe software: 

Zgjidhja e sistemit është bazuar ne Oracle 11g R2 dhe Unify SQL windows 5.1 dhe RDBMS. Po 

kështu duke pasur parasysh dhe praktikat më të mira të zhvillimit të sistemeve, sistemi informatik 

i taksave është planifikuar dhë ndërtuar në disa nivele: 

 Ndërfaqja e Përdoruesit (User interface ) 

 Llogjika e procesit (Business logic – Frontal and background ) 

 Përpunim i të dhënave (Data service) 

 Raporte të ndryshme 

 Statistika 

 

D.P.T.T.V Tiranë, kërkon ofrimin e  shërbimeve që do të konsistojnë në mirëmbajtjen, asistencën 

teknike dhe modifikimet të sistemit menaxhimit të Taksave Vendore që përdor aktualisht 

D.P.T.T.V Tiranë, të specifikuara si me poshtë: 

Mirëmbajtja 

 Suport i menjëhershëm në rast ndërprerje të procesit të punës për shkak të mos 

funksionimit të programit. 

 Suport në rast problemi gjatë instalimit të programit tek klientet e tjerë ose tek 

server-it. 

 Suport në rast problemi me databazën, shkëputja e lidhjes, ndalesat e shërbimeve 

të server-it. 
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 Suport në rastet e restore-ve të databazës e backupe-ve manuale. 

 Suport në rikonfigurimin e sistemit, në rast ndryshimi të teknologjisë. 

 Suport për përshtatjen e shërbimeve online sipas kërkesave të DPTTV-së. 

 Suport për ringritjen e shërbimeve në rast problemi. 

 Azhornimi i programit me ndryshimet dhe përmirësimet e reja (Versionet e reja të 

programit) që mund të realizohen nga vetë kontraktuesi, pa kërkesën e Përdoruesit.   

 Autoriteti kontraktor duhet te ofroje sistem versionimi bazuar ne GIT, psh 

github.com ose gitlab. Ne menyre te tille qe cdo  ndryshim ne kodin burimor te 

paraqitet ne menyre historike dhe te jepet mundesia per tu ri-krhyer ne nje version 

te meparshem. 

 Përshtatja e referencave të programit, për shkak të ndryshimeve të akteve ligjore 

ose ndryshimeve në paketat fiskale të taksave. 

 Izolimi dhe diagnostifikimi e problemeve që afekton sistemin. Përgatitja e raportit 

dhe sugjerimet përkatëse për problemin.   

 Kompania duhet të garantojë support në rast se një faktor i brendshëm apo i 

jashtëm afekton sistemin. 

 Kompania duhet te dorezoje dhe instaloje nje sistem ticketing/helpdesk per 

menaxhimin e kerkesave per support. Sistemi ticketing duhet te ofroje monitorim 

te SLA, njoftime me email per cdo ndryshim ne statusin e kerkesave te krijuar, 

ofroje statistika e reporte per kerkesat e regjistruara ne sistem. 

Asistencë teknike për zgjidhjen e problemeve të krijuara nga përdoruesit gjatë shfrytëzimit të 

programit  

 

 

 Asistencë on line në rast të regjistrimit të gabuar të referencave. 

 Asistencë teknike (help desk) 24 orë të ditës në 7 ditë të javës.  

 Asistencë për nxjerrje raportesh specifike kur kërkohen nga DPTTV. 

Modifikime në  program 

 

Faza 1 

 

Vlerësimi i problematikave dhe i përformancës së sistemit. 

 Kontrolli i ecurisë së bazës së të dhënave (1 herë në muaj). 

 Verifikimi i ecurisë për proçeset bazë të sistemit dhe kontrolli i të gjithave 

workflow aktuale si: 

mailto:taksat@tirana.al


Adr: Rr. Kavajës, ish Uzina Mekanike, Hyrja 203, Tiranë, Tel./Fax +355 4 2419752, taksat@tirana.al 

 

o Regjistrimit i subjekteve, pronave dhe njësive sekondare. 

o Regjistrimi i taksave dhe i tarifave vendore. 

o Vlerësimi i taksave dhe tarifave për çdo kategori të subjekteve. 

o Arkëtimi i detyrimeve nga arka dhe bankat. 

o Raportimi i të dhënave dhe i ndryshimeve në sistem. 

 Kontrolli i nivelit të sigurisë së të dhënave si: 

o Enkriptimi i fjalëkalimeve të përdoruesve. 

o Kufizimi i të drejtave në sistemin e taksave. 

o Vendosja e limiteve kohore për përdorimit të një fjalëkalimi. 

o Auditimi i veprimeve brenda në sistem. 

Faza 2 

Pas vlerësimit të problematikave dhe i përformancës së sistemit, do kryhen modifikimet si 

mëposhtë: 

 Punime për rritjen e sigurisë së të dhënave dhe vetë programit 

 Punime për përmirësimin e eficiencës së programit. 

 Punime për modifikimet e raporteve ekzistues. 

 Punime për modifikime të thjeshta (jo funksionale) të moduleve ekzistues të 

programit. 

  Shtim ose heqje zëri takse ose tarife për shkak të ndryshimeve nga VKB. 

 

1. Shërbimet e Konsulencës: 

Prioritet i Lartë: 

1. Në rast të korruptimit të skedarve apo bllokimit të komunikimit të bazës së të dhënave me 

sistemin e dpttv-së, të ketë asistencë nga ana e kompanisë dhe zgjidhje të problematikave 

në afat të shkurtër kohor (max 2 ore). 

2. Në rast se shërbimet (webservice-t) bien ose korruptohen, kërkohet asistencë për ringritjen 

e tyre (brenda ditës). 

Prioritet Normal: 
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1) Asistencë për stafin teknik të institucionit në analizën e të dhënave, procedurat e backup-

it, dhe raportimin e performancës. 

2) Asistencë teknike për problemet e lidhura me komunikimin me sisteme apo komponente 

të Infrastrukturës. 

3) Asistencë për implementimin e çertifikatave apo elementëve të tjerë sigurisë. 

 

4. Shërbime të tjera: 

a) Kompania fituese duhet të krijojë/diskutojë me DPTTV-në dhe një axhendë periodike 

kontrollesh si me poshtë: 

 

      1. Javore. 

a) Kontroll i logove të serverit të bazës së të dhënave 

b) Kontroll i statistikave të storage (Used disk space etc) 

 

             2. Mujore  

c) Testim/kontroll i kompletuar i pjesëve më kritike të infrastrukturës së klientit 

d) Kontroll i detajuar i gjithë log-eve në databaze 

e) Rishikim i të dhënave mbi performancën e serverit të Oracle 

 

     5. Afati i mirëmbajtjes: 

Mirëmbajtja dhe asistenca teknike e programit software për Taksat Vendore dhe modulet web do 

bëhet për periudhën 2 vjeçare.  

Vendi i Ekzekutimit: Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, Tirane. 

Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimisht miratimin e dokumenteve të tenderit. Për 

të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë 

dokumentacionin e procedurës së prokurimit me objekt “Shërbimi i Zhvillimit të Mirëmbajtje së 

Programit të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Webservice-ve”. 
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