
PROÇES-VERBAL TIPI I KONTRATES-SHERBIME 

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: “Mirëmbajtje e Sistemeve Informatike (Sporteli Elektronik për qytetarin; Sistemi 

Elektronik i Kërkesë/Ankesave; Sistemi i Informimit dhe Ekspozimit ndaj Qytetarit)” 

 

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

informatike dhe suportit 

Vlera e Fondit Limit: 1 393 600 (njemilion treqindnentedhjete e tremije e gjashteqind) 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” të ndryshuar, 

autoriteti kontraktor 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. Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; 

Kriteret e mesiperme jane vendosur ne perputhje me Nenin 82 “Formulari permbledhes I vetdeklarimit” 

dhe Neni 83 ”Sigurimi i ofertes”, te Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe ne mbeshtetje te nenit 

30, pika 1, te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik: citojme 

Neni 83 i LPP “Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të 

gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël”, 

Neni 82, i LPP “1. Bashke me dorezimin e kerkesave per pjesemarrje ose te ofertave, autoritetet ose entet 

kontraktore pranojne si prove paraprake ne vend te disa vertetimeve te leshuara nga autoritetet publike 

ose pale te treta, formularin permbledhes te vetdeklarimit, sipas parashikimeve te ketij ligji. Permbajtja e 

ketij formulari percaktohet ne rregullat e prokurimit publik”. 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: 

Referuar pikës 1 të shtojcës 8, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të 

pranimit/kualifikimit. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të 

subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 9. 



Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 5, të VKM 

nr. 285, datë 19.05.2021” Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe shtojcës 8 të DST-së. 

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 vlerës së parashikuar të kontratës. 

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë 

arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti 

kontraktor. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si 

dhe nenin 77, pika 3, të LPP, si dhe nenin 43, pika 2/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”. 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: “Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet 

operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: 

.... vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët 

monetar;”. Kjo procedurë është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar dhe për këtë arsye, vlera e 

xhiros minimale të kërkuar, është brenda kufirit të parashikuar në dispozitat ligjore të sipërcituara. 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43, 

pika 2/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe në 

legjislacionin e fushës ne fuqi, përkatësisht në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të 

ardhurat", i ndryshuar, VKM 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 në Udhëzimin 

e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar. 

Kërkesa e mësipërme konsiderohet e përmbushur nëse vlera e xhiros minimale për një periudhë 

maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare është jo më e vogël se 40% e vlerës së parashikuar të 

kontratës që prokurohet. Në çdo rast, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare do të konsiderohet 

e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës 

së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor. 

 

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019-2020-2021, ku 

bilancet e tre 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”. Autoriteti 

Kontraktor ka konsideruar te nevojshme perfshirjen e ketij kriteri, ne menyre qe t’i shërbejë autoritetit 

kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë pjesemarres te mundshem ne 

procedure. 



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

fushës, konkretisht, të ligjit nr.25/2018” Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 

2.3 Kapaciteti teknik: 

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për realizimin 

me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve 

të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e 

shpalljes së njoftimit të kontratës. 

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

e mëposhtme: 

a) Si dëshmi 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 kontratës, ku të 

shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas 

kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. 

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

tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet 

tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. 

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

“Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 3 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 shërbimet 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.  

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 AK për të treguar se ofertuesit me kapacitetet e 

tyre kanë realizuar kontrata të ngjashme me objektin që prokurohet, në vlerë jo më të vogël se 20 % të 

fondit limit, në afat, me cilësi dhe rrit besueshmërinë mbi përvojën që ka ofertuesi në treg. Përvoja e 

ngjashme konsiderohet si kriter thelbësor dhe si rrjedhim operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi 

të tilla si referenca/fatura tatimore, për të provuar kryerjen e tyre qoftë me sektorin privat dhe atë publik. 

 

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të jetë i certifikuar me: 

a) Standartin ISO 9001:2015 (e përditësuar), për sistemin e menaxhimit të cilësisë, objekt i të cilës të jetë 

në përputhje me objektin e prokurimit (e vlefshme) dhe të lëshuara nganjë organ i vlerësimit të 

konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë 

akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

B) Standartin ISO/IEC 27001:2013 (e përditësuar), për sistemin e menaxhimit të sigurisë së informacionit, 

objekt i të cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit (e vlefshme) dhe të lëshuara nganjë organ i 



vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.  

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO 

sipas zërave që do të marrë përsipër të realizojë referuar akt-marrëveshjes. 

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

“Për prokurimin publik”, nenin 44 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 4 Rregullave të 

Prokurimit Publik” (i ndryshuar). 

ISO 9001 parashikon një tërësi rregullash që garantojnë një bazë rreziku parandalues ndaj cilësisë dhe 

mbulon një gamë të gjerë të çështjeve ku përfshihen: angazhimi i lartë i menaxhimit për cilësi nga 

Operatori Ekonomik, fokusin e klientit, përshtatshmërinë e burimeve të tij, kompetencën/profesionalizmin 

e punonjësve, procesin e menaxhimit, planifikimin e cilësisë, dizenjimi i produkteve dhe shërbimet që ofron, 

garantimin e një procesi cilësor të furnizimit/shërbimit, sigurimin e konformitetit për shërbimet, proceset 

e tij për të zgjidhur ankesat e konsumatorëve, veprime korrigjuese, dhe një kërkesë për të nxitur 

përmirësimin. Kjo kërkesë, dëshmon se mbajtësi i saj garanton standardet ndërkombëtare të menaxhimit 

të cilësisë së ushtrimit të aktivitetit tregtar të tij. 

Kërkesa për ISO 9001 është një kërkesë e domosdoshme për të garantuar realizimin me sukses të kontratës. 

Argumentimi: Argumentimi: Kërkesat për certifikim sipas standardeve ISO bazohet në përcaktimet e pikës 

4 të Nenit 77-Kërkesat për Kualifikim, të Ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, konkretisht “Në lidhje me 

aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që 

garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, 5 si dhe përvojën 

e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie” si dhe nenin 44, pika 1 

të VKM nr. 285, date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar). 

ISO 27001 është një kuadër standartizues në lidhje me garancitë që kërkon autoriteti kontraktor nga 

operatorët ekonomikë në lidhje me: 

- mirëmbajtjen e sistemit ISMS (Information Security Management System) Brenda vetë organizatës së 

operatorit ekonomik. 

- aplikimin e praktikave të sigurisë për menaxhimin e risqeve të sigurisë. 

- aplikimin e praktikave të sigurisë për trajtimin e të dhënave sensitive. 

- aplikimin e masave dhe praktikave të sigurisë për shërbimet e kryera në ambjente sensitive. 

Realizimi i sa më sipër, por jo vetëm, kërkon ndërhyrje në infrastrukturën ekzistuese si dhe në informacione 

sensitive të Ujësjellës Kanalizime Sarandë, si rrjedhojë certifikimi ISO 27001 i operatorit ekonomik është 

një garanci e nevojshme për Autoritetin Kontraktor për aplikimin e praktikave mbi menaxhimin e risqeve, 

trajtimin e të dhënave dhe shërbimeve që do të kryhen. 

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të vërtetojë se ka implementuar të paktën një sistem software 

bazuar në platformën Smart Processes, provuar kjo me kontratën përkatëse të shërbimit. 

Argumentim: 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/ 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 personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të objektit të prokurimit dhe/ose komponentët e tij. Konkretisht: 

Me qëllim updetimin/konfigurimin/mirëmbajtjen objekt të kontratës në përputhje me kushtet teknike të 

zbatimit që do të kryhen objekt kontrate, vlerësohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të kenë 

përvojën e duhur dhe njohuritë e nevojshme mbi sistemet, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar 

kontratën. 

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 për sa më sipër: 

Duke qënë se Sistemet Informatike (Sporteli Elektronik për qytetarin; Sistemi Elektronik i 

Kërkesë/Ankesave; Sistemi i Informimit dhe Ekspozimit ndaj Qytetarit janë të ngritur në platformën “Smart 

Processes” ështe e nevojshme që Operatori Ekonomik të ketë specialist të cilët kanë njohuri mbi sistemet 

Smart Processes duke bërë të mundur ti përgjigjen çdo kërkese dhe të mundësosjnë mirëmbajtejn e tyre 

pa problem. 

 

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues për te bere te mundur kryerjen e këtij sherbimi duhet te kete në stafin 

e tij të paktën 2(dy) inxhinerë IT. Lidhur me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të disponojë:  

a. listepagesat ose cdo dokument tjetër qe të provojë se janë punonjës të operatorit ekonomik; 

b. Diplomat; 

Argumentimi: 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. 

Numri i kërkuar i punonjësve është përllogaritur si më poshtë: 

Në vendosjen e numrit të punonjësve është bërë një analizë bazuar te faktorët, si kualifikimi i punonjësve, 

zërat e punëve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. 

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. 

Dëshmitë e kërkuara për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik, janë të nevojshme për 

ekzekutimin e objektit të kontratës, janë dokumente që vërtetojnë kapacitetin teknik dhe profesional të 

operatorit, përsa kohë 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, gjithashtu, është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori 

e punonjësve. Vendosja e kriterit për një punësim te paktën 2 persona, është në përputhje me volumin e 

punës dhe natyrën e punës. 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë fuqinë punëtore që 

disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 



 

2.3.4 Operatorët ekonomik ofertues që kanë patur marrëdhenie kontraktuale të mëparshme me 

Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh. A duhet të paraqesin vërtetimin e realizimit me sukses të shërbimit ku 

përcaktohet një performancë e kënaqshme, për të paktën një kontratë. 

 

Argumentimi: Kërkohet që nësë ndonjë nga Operatorët Ekonomik ka pasur eksperienca të mëparshme 

dukë implementuar ose ndërtuar sisteme informatike për Ujësjellësin Sarandë të jetë i pajisur me vërtetim 

të realizimit me sukses të kontratës, në mënyrë të tillë që të shmangen probleme të përsëritura të cilat 

mund të shkaktojnë një dëm financiar dhe kohor ndaj Ujësjellësit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE 

Specifikimet teknike janë hartuar nga struktura të specializuara/ Grup pune 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”. 

Nëpërmjet kësaj kontrate, synohet të realizohet mirëmbajtja e Sistemeve Informatike të implmentuara 

dhe në funskion që prej vitit 2019 në Ujësjellës Kanalizime Sarandë, duke përfshirë suportin, përditësimet, 

asistencën dhe të mundësoje funksionimin e sistemeve në mënyrë të vazhdueshme dhe perfekte. 

Specifikimet teknike janë hartuar në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, 

si dhe nenit 40, pika 1 dhe 2 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” (i ndryshuar), me qëllim përmbushjen e objektivave të kontratës, qëllimit dhe rezultateve që pritet 

të arrihen nga Autoriteti Kontraktor si dhe OE të marrë masat në kohën e duhur që të garantojë 

kapacitetet për përmbushjen me sukses të kontratës sipas kushteve të përcaktuara. 

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 “Mirëmbajtje e Sistemeve Informatike (Sporteli 

Elektronik për qytetarin; Sistemi Elektronik i Kërkesë/Ankesave; Sistemi i Informimit dhe Ekspozimit ndaj 

Qytetarit)”. 

 

Njësia e Prokurimit autorizoi personin përgjegjës për prokurim. 

 

Bashkëlidhur këtij procesverbali: 

Dokumentat e tenderit 

Specifikimet teknike 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 


