
 
 

                                                             BASHKIA PUSTEC 

 

Nr._____.prot                                                                               Pustec me; _____._____.2022 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

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

 

 

 

OBJEKTI I PROCEDURËS:  

 

“Blerje mjeti per PMNZSH 

 

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

 

Kodi  (CPV): 42900000‐5 

 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 
 

Fond limit  : 3 450 000 (tre milione e katerqind e pesedhjete mije) 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 Pustec ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe 

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

përmbajtjen si më poshtë: 

 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3 ; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit 



 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 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):  

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit 

 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1 Kopje të vërtetuar të bilancit  të vitit 2019,2020, 2021, të paraqitur  dhe konfirmuar pranë 

autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe te shoqëruara me Akt Ekspertizen e 

Ekspertit Kontabel te Autorizuar në përputhje me ligjin  nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për 

auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit 

të miratuar”, i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "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." 

Kjokërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport 

negative ndërmjet aktivit dhe pasivit.  

 

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

nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”.  

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve dhe xhiros mesatare 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. 

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 publikimit 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, nëmbyllje të periudhës kontabël, përdy vite radhazi, 

tejkalojnë dy prej tretreguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, 

nëmbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionëlekësh; 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".  

 

 

2.2.2 Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore (2019, 2020,   

          2021) nga data e publikimit te tenderit lëshuar nga autoriteti përkatës,vleramesatare e së 

Cilës duhet të ketë një vlerë jo më të vogel  se 30% të vleres se fondit limit qëprokurohet. 

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

nenit 43, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik 

 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3.1 Operatori ekonomik duhet te paraqese dëshmi për furnizimet e mëparshme, të 

ngjashme me objektin e prokurimit, të kryera (realizuara) gjatë tri viteve të fundit nga data e 

zhvillimit te tenderit, me një vlerë jo më të vogel 20% e vlerës së përllogaritur të kontratës 

që prokurohet ose 690 000 (gjashteqind e nentedhjete mije) leke. 

  Kur furnizimi i ngjashëm është realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do       

  ta vërtetojë duke paraqitur : 

o Kontratën e nënshkruar me institucionin,  

o Vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për realizimin e plotë dhe të 

suksesshëm të kësaj kontrate.  

- Kur furnizimi i ngjashëmështë realizuar me subjekte private, Operatori ekonomik do ta vërtetojë 
këtë furnizim duke paraqitur: 

o Faturën përkatëse tatimore ku të jetë shënuar data, shuma, sasia e mallrave të 
furnizuara,të nënshkruar nga të dyja palët.  

 



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, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, 

prandaj është kërkuar që furnizimet  e mëparshme të ngjashme të jenë jo më pak se 20 % të 

vlerës së fondit limit që prokurohet,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e 

sipërcituar. 

 

2.4Operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin një deklaratë me shkrim me anë të së cilës 

marrin përsipër të kryejnë shërbimin e transportit të mallit objekt prokurimi brenda afatit dhe 

sipas specifikimeve teknike të percaktuara nga Autoriteti Kontraktor në formularin e njoftimit të 

kontratës. 

 

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

Dhënia e informacionit të rremë, përbën shkak për skualifikim, si dhe do të veprohet 

conform parashikimeve të LPP. 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të 

përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë 

cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në 

përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të 

VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke 

argumentuarçdokërkesë 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 

 

Blerje mjeti (ATP) per PMNZSH 
 

1- Kategoria:      - ATP 

2- Tipi      -  N25S 

3- Destinacioni i përdorimit:      - Për përdorim të veçantë 

4- Viti i prodhimit :     - Jo më  parë se 2011. 

5- Lloji i Karburantit:     - Naftë 

6- Fuqia e motorit :     - 106 (kw) (2494 cm 3). 

7- Numuri i cilindrave:     -  4 (katër) 

8- Ajrimi:      -  Klima  

9- Kutia e shpejtësisë:     - Me 5+1 marsha me ndrim manual. 

10- Numuri i vëndeve :     -  4+ 1. 

11- Siguria:      - Airbag për shoferin dhe pasagjerin, ABS, ASR. 

12- Numuri i akseve aktivë :    - 2(dy) , 4x4 .  

13- Goma:      - Me katër goma, gomat të jenë  me permasat 205/ R 16C; 110/1085. 

14- Numuri i dyerve:     - 4 (katër) dyer. 

15- Kilometrat e përshkruara    - Jo me shume se 195.000 km. 

16- Kategoria mjedisore:    - Jo me pak se Euro 4 

- Mjeti te kete karoceri te hapur mbrapa.  

- Mjeti te jete i pajisur me ruspë përpara për pastrimin e rrugëve nga dëbora  e cila është e lidhur 

ngushtësisht me shasinë para të mjetit, e pajisur me ndriçim për  rrugën si dhe sinjaliet gjatë kthimit të 

rrugës (kthimin majtas dhe djathtas). Ruspa duhe të jetë me piston hidraulik për ngritjen, uljen, 

kthimin majtas dhe djathtas. Ruspa duhet të jetë e lidhur me pjesën elektrike të komandimit brenda 

mjetit për ngritjen, uljen, kthimin majtas djathtas. Rsupa të jetë e çontueshme nga pjesa e mjetit.  

Ruspa  të jetë me përmasa: 

 Gërësia 2 m.  

 Lartësia 55 cm.  

 të jetë e pajisur me gominë në pjesën fundore me gjërësi 23, cm dhe në formë harku . 

- Mjeti i pajisur me  kutinë e mbajtjes së kripës në pjesën  fundore të mjetit për shpërndarjen  e  kripës. 

Kutia e kripës  duhet të jetë e lidhur me pjesën elektrike të komandimit brenda mjetit për 

funksionimin. Kutia e mbajtjes së kripës të jetë e lidhur me shasinë e mjetit në pjesën mbrapa dhe të 

jetë e  çmontueshme. Kutia e mbajtjes së kripës të jetë me përmasa: 

 Lartësi 115 cm. 

 Gjërësi   65cm. 

- Mjeti duhet të jetë në gjendje shumë të mire pune dhe të mos ketë asnjë defekt teknik si demtim te 

tubove, mos te kete rrjedhje vaji ne motor apo rjedhje te tjera. 

- Mjeti te mos jete i demtuar,  te mos kete gervishtje apo demtime , i plasaritur ose i ndryshkur.  

- Xhamat e gabines te mos jene te demtuar. 

- Sistemi elektrik te jete funksional dhe me pjeset e tjera ku te funksinojne te gjitha pajisjet elektrike. 

- Mjeti duhet te jete i pajisur me dokumentacionin e meposhtem 

- • Certifikatë pronësie, 

- • Lejë qarkullimi e vlefshme 

- • Certifikatë e kontrollit teknik e vlefshme 



- • Polia e sigurimit e vlefshme 

- • Taksa vjetore e mjeteve e vlefshme 

 

 

Në hartimin e specifikimeve teknike njësia e prokurimit i ka qëndruar me rigorozitet kuadrit 

ligjor në fuqi dhe Rekomandimit të APP, duke caktuar një minimum të mundshëm për 

specifikimet konkrete të mjetit, si fuqia e motorit, pesha e tij, ngritja e krahut, gjatësia e kovës 

me skrapat etj. 

Plotësimi i specifikimeve teknike si më sipër cituar mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë 

kandidatet dhe ofertuesit, dhe nuk shërbejnë si pengesë për konkurimin e hapur për prokurimin 

publik. 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se hartimi i specifikimeve teknike është kryer në 

përputhje me frymën e legjislacionit të prokurimit publik, dhe i shërben qëllimit të autoritetit 

kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

Hartimi i specifikimeve teknike përmbushen nga një shumëllojshmëri markash dhe modelesh 

eskavatorësh me goma në treg, duke rritur njëkohësisht konkurencën midis operatorëve 

ekonomik të interesuar. 

Mosplotësimi i specifikimeve teknike si më sipër cituar nga ana e operatorëve ekonomik 

ofertues, do të çoj në skualifikimin e operatorit ekonomik. 

Mjeti do të merret në dorëzim nga një komision i posaçëm, vetëm në rastet kur plotësohen 

specifikimet teknike të hartuar nga autoriteti kontraktor. 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

 


