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                                                     Date: 10.10.2022 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-Sherbime 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT: “Mirembajtje rruge fshatrash dhe arash ne Bashkine Cerrik”. 
 

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

mirëmbajtjen e rrugëve 45233141‐9 

VLERA E FONDIT LIMIT: 11983307 ( njembedhjete milion e nenteqind e tetedhjete e tre mije e treqind e 

shtate) 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 ”Bashkia Cerrik” ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe 

miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me 

përmbajtjen si më poshtë: 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9, 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

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.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1    Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: 

2.1.1. Sipas kritereve te Përgjithshme të Përzgjedhjes/ Kualifikimit). 

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, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për 

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

kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se  40 % e fondit limit të vënë në dispozicion.  

Argumentimi: 
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Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën  dhe 

volumin e saj. Vlera e xhiros është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes 

dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të 

vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të 

kontratës. 

Ne nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” eshte 

percaktuar si me poshte: Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk 

mund të tejkalojë   c) 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit 

nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”.  

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne Ligjin 

9920 date 19.05.2008, Per Procedurat Tatimore,neni 64 Deklarata Tatimore. 

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 

te 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”.  

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të 

fushës, konkretisht, ligjit nr.10091 date 5.3.2009 ”Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te 

ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” i ndryshuar.  

2.2.3 Vertetim per shlyerjen e taksave vendore te parashikuara nga Pushteti Vendor per vitin 2021 dhe kestet e 

maturuara per vitin 2022, sipas percaktimeve te ligjit Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, 

i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga nje bashkim operatoresh, ky kusht plotesohet, nga secili anetar i bashkimit. 

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas 

shtojcës 9 të DST. Operatori ekonomike fitues duhet të paraqese përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe 

nisjes së afateve të ankimit, dokumentacionin vërtetues të vetdeklaruar.  

Argumentimi: 
Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  nenit 43, pika 6, të 

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe ne ligjin nr.9632, 

datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, ne ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per 

procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe neni 40, ne ligjin nr.131/2015 “Per QKB” i 

ndryshuar, si dhe ne ligjin nr.9723 date 03.05.2007 “Per QKR” i ndryshuar. 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

2.3.1 Per te provuar pervojen e meparshme operatori ekonomik duhet te paraqese deshmi per:  

i.  punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 30 % e vlerës së 

përllogaritur të kontratës ose lotit1 që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, 

nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.   

ii. 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 madhe se vlera limit e kontratës ose lotit që prokurohet.  

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

 

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 

4), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij 

                                                           
1 Ndryshuar me Vendimin Nr. 710 datë 24.11.2021   
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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 jo me te madhe se  30% të 

vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo me e madhe se  vlerea limit te kontrates qe 

prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të 

përcaktuara në nenin e sipërcituar. 

 

2.3.2 Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës. 

 

Operatori ekonomik ofertues, duhet të dëshmoje se dispononë liçense profesonale për zbatim punimesh 

në ndertim, duke perfshire kategorite e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet tëparaqesin 

liçensën përkatëse të shoqërise, 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 licensave 

profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojne veprimtari 

ndertimi”, i ndryshuar. 

 Për punimet e pë rgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:   

 

N.P-1 -A   Punime gërmimi në tokë  

N.P-4-A   Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale.   

N.P-7 –A  Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje.  

 

Argumentimi: 

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

prokurimin publik”,  nenin39, pika 6/a, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

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

e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit 

dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojne veprimtari ndertimi”, i ndryshuar. 

 

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, sipas preventivit 

bashkengjitur ne SPE. 

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 

NP – 1   Punime gërmimi në 

tokë  
Sipas zerave te 

preventivit 

A 0-20 milion leke 

NP– 4 Rrugë, autostrada, 

mbikalime, 

hekurudha, tramvaj, 

metro, pista 

aeroportuale  

Sipas zerave te 

preventivit 

A 0-20 milion leke 

NP-7 Ujësjellës, 

gazsjellës, 

vajsjellësa, vepra 

kullimi e vaditje 

Sipas zerave te 

preventivit 

A 0-20 milion leke 

 

2.3.3 Operatori Ekonomik duhet te kete fuqi minimale punetore te nevojshem per ekzekutimin e 

objektit te prokurimit, me nje numer prej mesatarisht 20 (njezete) personave, te figurojne ne 

listepagesa per muajin e fundit. 



4 | F q  
 

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të 

vetdeklarimit sipas shtojcës 9 të DST.  Operatori ekonomike fitues duhet të paraqese përpara 

publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, dokumentacionin vërtetues të 

vetdeklaruar. 

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. Konkretisht: 

Vendosja e ketij kriteri per fuqine punetore eshte bere ne perputhje me zerat dhe volumet e preventivit, 

me afatin e zbatimit te punimeve sipas grafikut te punimeve, qe eshte perllogaritur ne nje kohe te 

shkurter i cili kerkon fuqi punetore te shtuar dhe me mjetet e kerkuara per zbatimin me sukses te kesaj 

kontrate. 

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) per percaktimin e nr. te punetoreve 

2.3.4. Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te kenë Drejtues teknik qe te figurojne ne licencen e 

shoqerise dhe ne listepagesa. 

Sa me siper duhet te paraqese kontratë pune të vlefshme (noteriale), diplomë, si më poshtë:  

 Inxhinier Ndertimi (1) 

Argumentimi: Kerkesat e mesiperme jane  vendosur ne zbatim te ligjit 162/2020 Per prokurimin Publik 

dhe VKM- nr. 285 date 19.05.2021 “ Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”  neni 39 pika 6  

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

profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e 

punimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe/ose b) që operatorët 

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

detyrueshme nga legjislacioni pёrkatёs; dhe/ose c) 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 37 ç) fuqinë 

minimale punëtore të operatorit ekonomik, të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; 

dhe/ose d) mjetet e pajisjet teknike, të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në 

dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. 

 

2.3.5 Operatori ekonomik duhet te kete në dispozicion apo mund t’i vihen në dispozicion mjetet e 

pajisjet teknike te nevojshme per ekzekutimin e kontrates, si me poshte (sipas formularit 

permbledhes te vetedeklarimit): 
Mjetet Sasia Gjendja 

Kamiona  vetshkarkues mbi 18 ton 2 cope Pronësi ose me qera 

Rrul Gome - Hekur mbi 18 ton 1 cope Pronesi ose me qera 

Gjeneratore te pakten 50 KW 1 cope Pronesi ose me qera 

Kamion me vinc 1 cope Pronësi ose me qera 

Autobot uji 1 cope Pronësi ose me qera 

Grejder 1 cope Pronësi ose me qera 

Mjet germimi me goma 1 cope Pronësi ose me qera 

Mjet germimi me Zinxhire 1 cope Pronësi ose me qera 

 

a) Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje 

qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme). 

b) Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse noteriale e qerasë e 

cila duhet të jetë e vlefshme, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus 

certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, çertifikatë për transport mallrash (e 
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vlefshme).  

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

pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij. 

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

dhe targa e mjetit. 

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

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas Deklaratës se shoqërisë 

ofertuese. 

f) Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e 

informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t´i kёrkojё operatorit 

sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të 

VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. 

 

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të 

vetdeklarimit sipas shtojcës 9 të DST.  Operatori ekonomike fitues duhet të paraqese përpara 

publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, dokumentacionin vërtetues të 

vetdeklaruar. 

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/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 

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. 

Për të përcaktuar llojin dhe e makinerive/pajisjeve të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar 

analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike te 

hartuara nga specialistet e fushes. 

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.  

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen 

kushte për skualifikim. 

 

Argumentimi i specifikimeve teknike 

Specifikimet teknike jane hartuar nga specialistet e fushes, bashkengjitur DST ne SPE. 

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”. 

 

Specifikimet teknike gjenden bashkengjitur ne SPE  

 

Njesia e prokurimit  

______________________ 

 

______________________ 

 

______________________ 

 


