
 

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime 

 

 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM 

 

 

 

 

OBJEKTI I PROCEDURËS:  

 

“RIPARIM I TRANSFORMATORIT NË FUSHË MILOT” 

 

 

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

Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e transformatorëve 50532200‐5 

 

 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 7,224,319.00 (Shtatë milion e dyqind e njëzet e katër mijë e treqind 

e nëntëmbëdhjetë)  Monedha, 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”, i ndryshuar autoriteti/enti kontraktor Ujesjelles Kanalizime Durres sh.a  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, sipas shtojcës 9 

 

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 kërkesave të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit 2.2   

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, si dhe në nenin  

41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar. 

 (shënim: plotësoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nëligjor që parashikon plotësimin e 

ndonjë kërkese specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale në fjalë). 

 

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 dhe 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 kësaj procedure. 

 

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:  

Bazuar ne nenin 43, pika 2, gërma c) e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 për MRRPP, vlera e xhiros 

minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë 40 % të vlerës së 

parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në procedurat 

e prokurimit “Shërbim konsulence”.  

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. 

Duke marre ne konsiderate vleren e fondit limit te kesaj procedure prokurimi, kërkohet qe OE 

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

atë ne kohe dhe ne përputhje me specifikimet teknike te kërkuara.  

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”. 

 



2.2.2 . Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020 

dhe 2021 të konfirmuara nga administrata tatimore, ku të paktën në dy bilance të njëpasnjëshme, 

nuk ka 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, nenit 9, të Ligjit Nr.25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”. 

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 shërbime të mëparshme të ngjashme, të 

kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël se 

20 % të vlerës së fondit të limit të përllogaritur të kontratës që prokurohet. 

 

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

dëshmitë e mëposhtme:  

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontatës, 

ku te shenohen vlera, afati i perfundimit te kontrates ose/dhe faturave tatimore te 

shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat 

dhe sherbimet e realizuara. 

 

b) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si deshmi pranohen 

vetem fatura tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, 

dhe të deklaruara ne organet tatimore,  ku shënohen datat, shumat dhe sherbimet e 

realizuara. 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” neni 40, pika 4 si dhe neni 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 20 

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

 

2.3.2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë:  

 Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (ose ekuivalente) që lidhet me 

objektin e prokurimit, leshuar nga institucionet zyrtare te akredituar per kete qellim. 

Certifikata kerkohet te jete e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit. 

 

Argumentimi: E nevojshme pasi një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i 

referohen sistemeve të menaxhimitë cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve 

publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të 

mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me  

ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila 

do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të 

ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.   

 

 Çertifikatën e menaxhimit Mjedisor ISO 14001-2015 (ose ekuivalente) që lidhet me 

objektin e prokurimit, leshuar nga institucionet zyrtare te akredituar per kete qellim. 

Certifikata kerkohet te jete e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit.  

 

Argumentimi: ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë 

rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e 

menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe 

shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 

14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës 

objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë 

performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur 

që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit. 

 

 Çertifikatën e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit ISO 45001-2018, (ose ekuivalente) 

që lidhet me objektin e prokurimit, leshuar nga institucionet zyrtare te akredituar per kete 

qellim. Certifikata kerkohet te jete e vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit. 

 

Argumentimi ISO 45001-2018, (ose ekuivalente): është standard ndërkombëtare, i cili parashtron 

kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, 

pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 

me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt 

prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e  sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo 

kërkesë shërben dhe si një garanci ekstra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve 



në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushjne me sukses të kontratës së 

punës objekt prokurimi.  

 

Kërkesat e mësipërme për te gjitha certifikatat ISO  janë përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit 

nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  si dhe bazuar në nenin 44 të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe me rekomandimin e APP,  

datë 20.03.2018, prot 3341/1. 

Certifikimet ISO janë certifikata qe iu akordohen kompanive te cilat manifestojne menaxhim te 

larte bazuar ne standardet nderkombetare te vendosura ne perputhje me legjisacionin nderkombetar 

qe e rregullon kete fushe. Kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor 

për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, në lidhje me 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. 

 

 

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

disponojë personelin kryesor, si më poshtë: 

 

- 1 (nje) Inxhinier Elektrik me pervoje jo me pak se 5 vjet 

Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më 

poshtë:: 

- 2 (dy) teknik te mesem te profilit elektrik me license nga IQT me Grup te trete 

 

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin: 

1. CV të stafit pergjegjes (inxhinieri) 

2. Diplomë (inxhinieri) dhe certifikimet perkatese (tekniket e mesem) 

3. Kontratë pune  

4. Listpagesat e sigurimeve shoqërore të konfirmuara nga organet tatimore, për 3 muajt e fundit  

nga momenti i publikimit te procedures, ku duhet te figuroje stafi i mesiperm. 

           

 

Argumentimi:  

Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe 

nenit 41, pika 4/ 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 stafin, 

personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. 

Per te realizuar objektivat e AK duhen te pakten ky numer punonjesish ne qe ti kryejne detyrat. 

Kjo kerkese per arsye se ky lloj procesi kerkon nje eksperience te mjaftueshme ne kete profil 



pasi riparimi i tyre eshte mjaft i nderlikuar si nga ana elektrike ashtu edhe nga ana mekanike dhe 

kerkon shume profesionalizem. 

 Aftesia e operatorit ekonomik varet nga aftesia e punonjesve qe do te caktoje per zbatimin e kesaj 

kontrate. 

 

 

2.4 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

2.4.1 Operatori ekonomik te disponoje makinerite e nevojsheme per realizimin e 

sherbimit: 

 Torrno 

 Freze 

 Piale  

 Furre Pjekje  

 Bobinatrice 

 Tegolatrice  

 Izolatrice Fondotorno 

 Kompjuter Kolaudimi  

 

Keto makineri jane makinerite kryesore qe bejne te mundur realizimin e procesit te 

avolxhimit te elektromotoreve si edhe ndikojne drejtperdrejte ne cilesine e punimeve. 

 

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

që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të dorezojë pranë AK, përpara publikimit të 

njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, të gjithë dokumentacionin provues për 

vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

 

 Argumentimi: Kërkesat e mesiperme jane vendosur sipas pikës 4, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe Nenit 39, pika 6, germa ”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. 

 

2.4.2 Operatori ekonomik te disponoje hapesirat e nevojshme per realizimin e kesaj kontrate 

me siperfaqe minimum 200 m2  

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri të paraqitet kontrate qeraje ose certifikate pronesie. 



Argumentimi: Bazuar ne nenin të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

Kjo kerkese per arsye se Transformatori ka permasa te medha dhe duhen te qendroje ne ambiente 

te sigurta nga lageshtia apo demtimet e tjera. 

 

2.4.3 Malli i perdorur per riparim duhet te jete Cu(baker), si edhe riparimi duhet te kete një 

garanci jo me pak se 12 muaj nga marrja e tyre ne dorezim. 

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri Ofertuesi duhet te dorëzojë nje Deklaratë ku të 

vërtetojë se mallrat e ofruara do të mbulohen me garanci përdorimi prej jo më pak se 12 muaj. 

Argumentimi: Bazuar ne nenin të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”. 

 

Shënim: Marrja përsipër e realizimit të shërbimeve të kërkuara sipas specifikimeve teknike të DT 

dhe brenda afatit  të kërkuar, bëhet nëpërmjet paraqitjes së formularit të VETËDEKLARIMIT 

sipas shtojcës nr. 9, me rubrikat përkatëse për përmbushjen e specifikimeve teknike dhe afatit të 

kërkuar.  

 

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. 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në 

termat e referencës, 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”. 

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 te transformatorit ekzistues i cili do te riparohet. 

 

 

Marka: Schneider                                      Tensioni Primar/Sekondar 35kV/20kV 

Tipi :   Minera MP                                     Rrymat Primar/Sekondar   92.38 A / 161.7 A 

Viti Prodhimit: 02/2019                            Menyra Ftohjes    ONAN 

Fuqia Nominale 5600 KVA  Pesha totale   10200 kg  

Frekuenca 50 Hz  Masa vajit 3000 kg 

 

 

 
 

 

 

Afati i ekzekutimit :  

 

Afati i kryerjes së shërbimit do të jetë 1 muaj nga dita e nesërme e punës pas  nënshkrimit të 

planit të zbatimit të kontratës. 

 

 

Argumentimi i fondit limit : Perllogaritja e vleres se fondit limit eshte bere referuar Nenit 

35 te ligjit nr.162/2020, si dhe nenit nr.13 dhe nenit nr.76 te VKM 285 date 19.05.2021. 


