
 

 

Nr.___Prot                                                                                           Polican , me07.11.2022 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës- PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE 

PËR KUALIFIKIM   

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

 

 OBJEKTI I PROKURIMIT:  

 

“RIPARIMI I RRUGEVE TE FSHATRAVE PESHTAN, DRENOVE, LYBESHE, TOMORR I 

MADH, TOMORR I VOGEL” 

 

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

                           cakell, germime rrugore te mbuluara ose pjeserisht te mbuluara  

 

PËRCAKTIMI DHE ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :  

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në: 

Specifikimet/Relacioni Teknik/preventive dhe  grafiku per proceduren respektive jane hartuar 

nga Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit të Territorit. Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto 

Dokumente janë kontrolluar dhe jane gjetur në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit nr.162 datë 

23.12.2020, “Për prokurimin publik”.Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te 

ngarkuara ne SPE per proceduren respektive. 

Vendosja dhe argumentimi i kritereve/Hartimi i kёrkesave pёr kualifikim lidhur me kapacitetet 

teknike, argumentimi i numrit te punonjesve dhe numrit te mjeteve dhe makinerive për këtë 

objekt prokurimi është bërë nga specialisti i fushës, inxhinier I DPZHT bashkia polican  anëtar i 

njësisë së prokurimi, në respektim dhe të parashikimeve të nenit 74/4 të të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar.Kriteret e vecanta 

ekonomike jane hartuar nga ekonomisti specialist i fushes antare i njesise se prokuimit dhe 

kriteret ligjore nga juristi specialist i fushes antare i njesise se prokurimit 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 2.473.000 (dy milion e katërqind e shtatëdhjetë e tre mij ) lek pa  

TVSH dhe 2.967.600 ( dy milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mij e gjashtëqind lek) me 

tvsh .  

Burimi I financimit:nga buxheti i bashkise Poliçan 2022 sipas VKB nr.33 date 26.08.2022 

Fondi Limit i perllogaritur per kete procedure eshte hartuar ne baze te VKM nr 629 date 

15.07.2015 ’’Per Miratimin e Manualeve Teknike te Cmimeve te Ndertimit dhe analizat teknike 

te tyre’’ i ndryshuar , nga inxhinier prane Drejtorise se Planifikimit, Zhvillimit të Territorit sipas  

bashkengjitur proceverbalit  per përllogaritjen e fondit limit, në zbatim të urdhërit të brendshëm 

nr. 240 datë 7.09. 2022 të titullarit të AK  “Mbi Përgatitjen e FL, kritereve e pergjithshme dhe te 



vecanta teknike  ”, të planifikuar për tu kryer në programet e investimeve, bazuar ne dokumentat  

sipas  buxhetit te bashkise te vitit  2022 të miratuara  nga Këshilli Bashkiak si dhe dokumentave  

lidhur me projektin, preventivin dhe specifikimet  teknike të punimeve.  

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 Polican  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.  Kandidati/Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3;I ZBATUESHEM  

 

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” 

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1. Per kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:  

Sipas percaktimeve te bera ne Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/ Kualifikimit, pjesa e pare 

shtojca 7 ).Kjo pikë plotësohet me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të 

operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 

6/b,nenin 55  të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, të ndryshuar. 

2.2. Per kapacitetin 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% të 

vlerës së përllogaritur të kontratës pasi proceduar eshte e hapur e thjeshtuar nen kufirirn e ulet 

monetar . .Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të 

gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së 

tyre në bashkim. 
 

Argumentimi: Këto kritere janë vendosur në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, bazuar 

në neni 42 të Aktit Normativ 9/2019, nenin 77, pika 3, e LPP dhe nenit 43, pika 5, nenin 55  pika 4 e 

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

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:  

Në këtë lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet të mbajnë në konsideratë të 

përcaktojnë kritere të thjeshtuara pranimi, me qëllim nxitjen e pjesëmarrjes së bisnesit të vogël dhe të 

mesëm. 



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, të këtyre 

rregullave.  

 Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar 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” Autoriteti në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur 

në vëmendje 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.“  

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në neni 

29,  pika 1  të  Ligjit nr.8438 datë 28.12.1998 ”Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar. 

Bazuar ne rekomandimin e app nr. 7998 prot date 24.12.2021 e cituar :  

 

 
 

 Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/b dhe 3 të ligjit nr.162/2020 “Për 

Prokurimin Publik1” në të cilët përcaktohet se, citojmë: “1. Autoritetet ose entet kontraktore 

përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: b) gjendjen ekonomike 

dhe financiare;... 3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet 

kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e 

nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet 

kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore 

minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që 

operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet 

ndërmjet aktivit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë 

nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.” 

 



Në nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko - financiare” të Vendimit të Këshillit të 

Ministrave me nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i 

ndryshuar) ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë: “1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar 

kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar 

nga operatori ekonomik për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.” 

2. 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”.  

3. 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. 

4. Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin 

informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, 

që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivit dhe pasivit. Nëse kërkohen një ose dy bilance, kërkesa 

konsiderohet e përmbushur nëse në bilancin/et e kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet 

aktivit dhe pasivit.  

 

 

 

 

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

2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë 

në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009 “ Për auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar. 

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse bilancet e dy viteteve të njëpasnjëshme, nuk kanë 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. 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 publikim 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, 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".  

 

Në mbështetje të përcaktimeve ligjore dhe nënligjore të sipërcituara, autoriteti kontraktor 

vlerëson se: 
 

Referuar ligjit nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ligjit nr.8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” (i ndryshuar) neni 29 i tij, ligjit nr. 10 091, datë 

05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të 

kontabilistit të miratuar” (i ndryshuar) neni 41 i tij, Vendimit të Këshillit të Ministrave me 

nr.922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të 

dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike” dhe Udhëzimit nr. 5, datë 

30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat” (i ndryshuar) pika 3.12 e tij, autoriteti kontraktor 

gjykon që të kërkojë xhiron vjetore në një vlerë, jo më pak se 40 % e vlerës së parashikuar të 

kontratës që prokurohet dhe pasqyrat financiare për tre vitet e fundit (2019, 2020, 2021) të 

konfirmuar nga administrata tatimore, pasi tatimpaguesit (operatorët ekonomikë) kanë detyrimin 

që të dorëzojnë në administratën tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës bilancin 

kontabël së bashku me anekset e tij me kushtin që në dy bilance të njëpasnjëshme të mos kenë 

raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit, si dhe Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të 

Autorizuar në rastet kur plotësohen kushtet e parashikuara nga ligji, ku në rast se oferta paraqitet 

si bashkim operatorësh ekonomikë, në zbatim të pikës 3 të nenit 88 të VKM-së nr. 285, datë 

19.5.2021, vlera e xhiros duhet të përmbushet në raport me përqindjen (elementët konkretë) e 

pjesëmarrjes së tyre në bashkim, ndëra bilancet duhet të paraqiten nga secili anëtar. 

 

Bazuar ne rekomandimin e app nr. 7998 prot date 24.12.2021 e cituar :  

 

 

 



 

2.2.3 Një dokument lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore që vërteton se subjekti i ka 

plotësuar detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, për vitin 2022  sipas kesteve te 

maturuara , referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, si dhe 

Vendimit të Këshillit Bashkiak përkatës ku subjekti ushtron aktivitetin per te gjitha   vendet 

ku ushtron aktivitet sipas ekstratit te QKR.  (në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, 

çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë ketë dokument). 

 

Ky kriter përmbushet nëpërmjet paraqitjes se Formularit përmbledhës te Vetë deklarimit sipas 

shtojcës 8 ne DST. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për 

Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar). Po ashtu, gjykojme se bazuar në ligjin nr.9632, 

datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” (i ndryshuar), si dhe faktit ku në zbatim të 

legjislacionit në fuqi, Qendra Kombëtare e Biznesit ka funksion të mbajë regjistrin tregtar dhe 

për qëllim të regjistrimit fiskal, në të cilin përcaktohen dhe vendet e ushtrimit të operatorëve 

ekonomikë, duke qënë se këto të fundit kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave 

dhe tarifave vendore, në vëndet që ushtrojnë aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë 

pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likujduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së 

vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore, ku në rast se oferta paraqitet si 

bashkim operatorësh ekonomikë, në zbatim të pikës 3 të nenit 88 të VKM-së nr. 285, datë 

19.5.2021, shlyerja e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore duhet të vërtetohet nga secili 

anëtar. 

 

Ndërsa në nenin 88 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë” të Vendimit të Këshillit të Ministrave 

me nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar) ndër 

të tjerash përcaktohet se, citojmë: 

“3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 

76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat pёr kualifikim: 

ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë 

bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrёn e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo 

furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.”  

 

2.3.Kapaciteti teknik: 

 

2.3.1.Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme: 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme  

 
Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën: 



a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 30% e vlerës 

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

nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,  ose 

b) 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 vogël se vlera limit e kontratës ose lotit që 

prokurohet. 

 

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.  

 

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në 

bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me 

përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomikë, anëtarë të një 

bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në 

kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht.  Kurse pika 2.3.1b 

duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së 

tyre në bashkim.  

 Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në 

deklaratat   e dokumentat e mëposhtme: 

a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9; 

- Kontratë Sipërmarrje;  

- Situacionin përfundimtar;  

- Aktin e kolaudimit; (në rastet kur ky dokumentacion lëshohet) 

- Çertifikaten e marrjes ne dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim. 

Shënim:Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, 

dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses. 

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

- vertetim leshuar nga subjekti privat shoqëruar me: 

- Kontrate Sipërmarrje; 

- Situacionin përfundimtar;  

- Aktin e kolaudimit; (në rastet kur ky dokumentacion lëshohet) 

- Çertifikaten e marrjes ne dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes ne dorezim; 

- Fatura tatimore të situacionit përfundimtar 

 

Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: 

 Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruar ne fazen e 

tenderimit;  



 Per kontratat e realizuara si Nenkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: 

a) Kontratë baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe  

b) Miratimin zyrtar si nenkontraktor nga ana e Autoritetit Kontraktor. 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe 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 punët e mëparshme të ngjashme 

të jenë minimalisht në vleren jo me te vogel se 50 % të vlerës së perllogaritur te kontrates, për një objekt 

të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme 

të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. 

- Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: 

- Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të  

ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoje duke patur parashysh objektin dhe vlerën e 

kontratës. Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se 

operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme   zotërojnë kapacitete për të 

zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 

pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh 

ekonomikë, sipas pёrcaktimit tё pikave 2 dhe 3, tё nenit 14, tё LPP-sё, ku njëri prej të cilëve i 

përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. 

Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga 

anëtarët e këtij bashkimi nёpёrmjet njё kontrate bashkëpunimi tё hartuar ndёrmjet palёve. 

2.3.2 Operatoret ekonomike duhet te paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për 

zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, 

sipas formatit të miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, ”Per 

miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licencave profesionale te 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”. 

Shqyrtimi i licencave do te behet mbi bazen e rregullave te parashikuara sa me siper. Licenca 

profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates duhet te 

permbaje kategorite e meposhtme:   

PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI 

 NP-1A 

 NP-4A   

Shoqëritë e huaja  duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të 

lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjise, Republika e 

Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale te 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, e 

miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparaqitja ne kete forme eshte kusht 

skualifikues. 



Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit Nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6/a, të VKM Nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe mbështetur në Vendimin e Keshillit 

të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së 

licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari 

ndërtimi”. Referuar kategorive të kërkuara, autoriteti kontraktor argumenton teknikisht se kjo kërkesë është 

vendosur sipas projekt idese. 

Për sa më lart, me qëllim realizimin e punës objekt prokurimi, është kërkuar që Ofertuesit të jenë të pajisur me 

Licencë profesionale për kategoritë, të cilat janë vendosur sipas projektit  dhe mbështetur në Vendimin e 

Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e 

dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë 

veprimtari ndërtimi”, ku janë përcaktuar kategoritë dhe nënkategoritë përkatëse. Kjo kërkesë është vendosur 

nga Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të  

veprimtarisë tregtare objekt prokurimi.  

Detajini i kerkeses se cdo license sipas punimeve qe do te kryhen: 

N.P – 1 A Punime gërmimi në tokë. Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të 

tokës, të realizuara me çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose 

sistemohet vegjetale, argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore. 

2.Punime germimi  

1 3.87/a 
Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke 

zak, kategoria III, me shk ne toke 

 

N.P – 4 A Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe 

pista aeroportuale.  

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, 

superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet nën nivele dhe në lartësi, parkimet, 

punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e 

helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe 

komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të 

prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor 

të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë shkalla e 

rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës 

hekurudhore. 

 

2 3.207 
Shtrese cakulli t= 10 cm, perhapur dhe ngjeshur me makineri 

 

 



Argumenti i permbledhur : Referuar VKM-se nr.42  

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 

 

 

 

NP 1 - A        

 

 

 

(Punime gërmimi në 

tokë)  

Në Preventivin e punimeve për 

procedurën objekt prokurimi ka zëra 

pune që lidhen me gërmime në tokë, 

kryesisht per punime prishje, ndaj 

është e nevojshme që Operatori 

ekonomik që do të shpallet fitues të 

jetë i licensuar me qëllim 

përmbushjen e kontratës me sukses. 

 

 

 

 

0-20 

 

NP 4 - A       

Rrugë autostrada, ura, 
mbikalime, hekurudha, 
linja tramvaj, metro, 
hekurudhë me kavo 
dhe pista 
aeroportuale. 

Në Preventivin e Punimeve referuar dhe 

fleteve teknike te projektit kemi shtese 

cakulli e perhapur  dhe ngjeshur me 

makineri ,mirembajtje te rruges 

ekzistuese me punime shtresash, 

ngjeshje , etj., 

Referuar sa me siper sipas kerkesave te 

projektit ne piken NP-4  konsiderohen 

Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, 

pavarësisht nga shkalla e tyre e 

rëndësisë, autostradat, superstradat 

përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, 

tunelet, devijimet nën nivele dhe në 

lartësi, parkimet, punime të mureve 

mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë 

me kavo, tranvai, pista aeroportuale, 

sheshet e helikopterëve, sheshet të 

realizuara me materiale të veçanta, 

natyrale dhe artificiale, urat, si dhe 

komplekse karakteristikash teknike, në 

hekur, betonarme të thjeshtë dhe të 

paranderur, parafabrikat ose të prodhuar 

në objekt. Konsiderohen ndërtime, 

mirëmbajtje ose ristrukturim i 

ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të 

nevojshëm për të ndjerë 

paqëndrueshmërinë mbi “goma”, 

“hekur”, “zona”, kushdo që të jetë 

shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo 

 
0-20 

 



vepre lidhëse, plotësuese ose pajisje 

edhe e tipit të veçantë, të linjës 

hekurudhore. 

 

 

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

disponojë fuqi punëtore minimalisht 10 persona. Si dëshmi për fuqinë punëtore do të 

dorëzohen dokumentet si më poshtë; 

 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të 

specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për te pakten muajin e fundit 

 Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për  te 

pakten muajin e fundit. 

 

Ky kriter konsiderohet i permbushur me paraqitjen e formularit te vetdeklarimit sipas 
shtojces 8. 

Shënim:Autoriteti Kontraktor do te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me 

vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis 

Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht 

s’kualifikimi. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të paraqesi dokumentacionin 

provues, original ose te noterizuar sipas deklaratës së mësipërme përpara publikimit të 

njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit , brenda afatit nga dërgimi i njoftimi për 

paraqitjen e tyre. 

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit te punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek 

faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, afati i realizimt te kontrates, orët 

e punës etj.. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje per te pakten për te 

pakten muajin e fundit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën.  

Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e 

objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa 

kohë 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 vërtetimi i lëshuar nga administrate tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje 

është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe 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. Numri i punonjësve  qe nevojiten 

për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore ne zbatmi te tij. 

 
 

 

 

 

 



 

 2.3.4-Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë personelin  kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë: 

 

- 1 (nje) Inxhinier Ndërtimi 

 

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

Për sejcilin pjestar te stafit teknik te mesiperm duhet te paraqese, Kontrate pune e vlefshme, 

diplome , Libreze pune  dhe CV  (Drejtuesit teknik te jene te siguruar sipas legjislacionit ne fuqi 

për për te pakten muajin e fundit. Ky kriter konsiderohet i permbushur me paraqitjen e 
formularit te vetdeklarimit sipas shtojces 8. 

Shënim:Autoriteti Kontraktor do te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me 

vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis 

Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht 

s’kualifikimi. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të paraqesi dokumentacionin 

provues, original ose te noterizuar sipas deklaratës së mësipërme përpara publikimit të 

njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit , brenda afatit nga dërgimi i njoftimi për 

paraqitjen e tyre. 

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

publik” dhe 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. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e 

kontrates, projekt idene ne ternat e references, volume e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është 

e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo 

rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit 

kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të 

kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. 

Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, 

kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e 

nevojshëm, për të zbatuar kontratën.  

- 1 (nje) Inxhinier Ndërtimi,  

(Arg:  Objekti eshte mirembajtje rruge , germim dheu, hapje kanali  , shtrese cakulli dhe ngjeshje me rul 

dhe per rrjedhoj ing ndertimit eshte I domosdoshem per drejtimin teknik te punimeve .) 

 

2.3.5 Operatori ekonomik për të siguruar shërbimin mjekësor në shoqëri duhet të ketë të 

punësuar një mjek të përgjithshëm ose të ketë të kontraktuar nga jashtë këtë shërbim.  

Në rastin kur mjeku është i punësuar në shoqëri, duhet të paraqesë një kontratë pune të vlefshme, 

licensë për ushtrimin individual të profesionit, diplomë dhe duhet të figurojë në listëpagesat e 

shoqërisë  për te pakten muajin e fundit Në rastin kur mjeku është kontraktuar nga jashtë, do të 

paraqitet kontrata  për këtë shërbim, licensa përkatëse ,si dhe faturen e ketij sherbimi, personat 



dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë” 

ndryshuar me vendimin nr. 632, datë 15.7.2015). 

Argumentimi Kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 

77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar,  Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”. 

Referuar rekomandimit te app nr. 6732 prot date 21.10.2020, te cituar : 

 

 
 

 

 

2.3.6- Kandidati ofertues duhet të përcaktoje me anë të një deklaratë (nga Administratori i 

shoqërisë) Drejtuesin Teknik, i cili duhet të jetë i perfshire ne licencen e shoqerise dhe të 

deklaroje se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, 

shoqeruar me dokumentacionin e mëposhtëm: diplome, libreze pune dhe kontrate pune te 

vlefshme.Deklarates se administratorit ti bashkelidhet dhe deklarata e vet drejtuesit teknik. 

Ky kriter konsiderohet i permbushur me paraqitjen e formularit te vetdeklarimit sipas 
shtojces 8. 

Shënim:Autoriteti Kontraktor do te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me 

vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis 

Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht 

s’kualifikimi. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të paraqesi dokumentacionin 

provues, original ose te noterizuar sipas deklaratës së mësipërme përpara publikimit të 

njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit , brenda afatit nga dërgimi i njoftimi për 

paraqitjen e tyre. 

2.3.7- Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar si staf teknik punonjesit 

specialistë të kualifikuar si më poshtë: 



- Manovrator 3 (tre) 

-           Shofer   2 ( dy) 

-Per punonjesit te paraqitet Kontrate pune e vlefshme, certifikatat perkatese si edhe te figurojne 

ne listepagesat e shoqerise,  për te pakten muajin e fundit. 

-Për manovratoret të paraqitet  kontrata e punes dhe dëshmia e aftësisë profesionale  lëshuar nga 

DPSHTRR . 

(Per manovratore dhe shofere ne rastin kur punonjesit jane te kontraktuar me kontrate 

pune (respektivisht per mjete te marra me qera), nuk kerkohet te figurojne ne liste pagesat e 

shoqerise). 

-Operatori ekonomik duhet te kete 1 (nje) Teknik Topograf ose teknik ndertimi  te cilet duhet te 

jene te pajisur me Kontrate pune te rregullt, diplome perkatese/deshmi kualifikimi, certifikate 

sigurimi teknik si dhe te figurojne ne listpagesen  e shoqerise për te pakten muajin e fundit. 

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 

77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”. 

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një 

garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas projekt idese si dhe punimet do të 

kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e 

kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-iden duke marrë në konsideratë volumet e punes qe do te 

realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që 

këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e 

këtyre punimeve sipas standarteve te percaktuar ne projekt ide.  

3 (tre ) manovrator 

(Arg: Për mbajtjen dhe drejtimin e eskavatorit, rulit dhe Grejder ) 

2 ( dy)) shofera  

(Arg: Për mbajtjen dhe drejtimin e kamionave vetshkarkues  dhe kamioncines.  ) 

1 (nje) Teknik Topograf 

(Arg: Per punime te ndryshme ndertimi ne germimin e dherave ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, 

kategoria III, me shk ne toke dhe ngjeshjen e shtreses se cakullit  sipas kushteve te percaktuara ne project, 

dhe per rrjedhoj tekniku topograf nevojitet per piketimet, kuotimet  e rruges ) 

 

2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe 

pajisjet e mëposhtme:  

 

Nr Lloji i Makinerive Statusi   Sasia 

1 Kamion vetëshkarkues me kapacitet min 10 ton në pronësi ose me qira Copë 2 

2 Grejder në pronësi ose me qira Copë 1 

3 Eksavator me goma në pronësi ose me qira Copë 1 



4 Rul me vibrim në pronësi ose me qira Copë 1 

5 Kamioncine deri ne 1-3 ton në pronësi ose me qira Copë 1 

 

 Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet 

dokumentacioni që verteton pronesine e mjetit:- çertifikaten e pronesise; -leja e 

qarkullimit; -çertifikaten e kontrollit teknik; siguracionin; fotot perkatese ku te duket 

qarte targa;  

 Ndersa per mjete te marra me qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te 

paraqitet edhe kontrata noteriale e qirase, e cila duhet te jete e vlefshme per te gjithe 

periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve. 

 Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet 

kontrata e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose  fatura tatimore perkatese, fotot ku te duket 

qarte  dhe sherbimi i tije, ndersa per mjete te marra me qira krahas dokumentacionit te 

mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata noteriale e qirase, e cila duhet te jete e 

vlefshme per te gjithe periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve. 

Argumentimi për dokumentacionin e kërkuar për mjetet: 

 “ Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë” i  ndryshuar , neni 79/3 parashikon shprehimisht se 

“Të gjitha mjetet që qarkullojnë dhe hyjnë në territorin e Republikës së shqipërisë, janë të 

detyruara të kalojnë në kontrollin teknik vjetor dhe atë periodik”  

 Ligji  nr. 10076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”   

neni 4 parashikon shprehimisht se: “Pronari i çdo mjeti transporti, përpara përdorimit të 

mjetit, është i detyruar të lidhë një kontratë sigurimi, sipas pikës 1 të nenit 2 të këtij ligji, 

si dhe të sigurojë rinovimin e saj për aq kohë sa mjeti i transportit do të mbetet në 

qarkullim”. 

 Ligji nr.8308 datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” neni 5 parashikon shprehimisht se 

: “Veprimtaria e transportit rrugor për udhëtarë dhe mallra për të tretë dhe me qira, 

kryhet mbi bazën e licencës.” 

 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”. 
 

 Per mjete e marra me qera , certifikata e transportit te mallrave duhet te jete leje transporti per 

mallrat per perdorim nga te tretet sipas rekomandimit nr.6732 te app si me poshte : 



 
 

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. 

Makineritë janë përcaktuar në raport me punimet  e parashikuara në preventiv dhe volumet e 

tyre, numrin e puntorisë dhe kohëzgjatjen e ekzekutimit të kontratës.  

 

2.3.9 Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin çertifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme 

(oseekuivalente) per objektin qe prokurohet, si me poshte : 

ISO 9001:2015 Sistemet e Menaxhimit të Cilësis 

ISO 45001-2018 Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë 

Të gjitha çertifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga një 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 te Operatorëve 

Ekonomikë çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë çertifikatën e mësipërme sipas zërave të 

punimeve që do të realizojë. 

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma “a”- “c” janë vendosur në 

mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose 

enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e 

cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të 

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

akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM 

Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, ku përcaktohet 

se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i 

plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një 

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

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara 

dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”. 



ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të 

menaxhimitë cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarjeve publike dhe private,struktura të 

cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. 

Autoriteti Kontraktor 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.   

ISO 45001-2018 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 extra 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.  

Argumentim: Kjo kerkese eshte bere ne perputhje me nenin 44/1 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku parashikohet se: „Autoriteti/enti kontraktor, për të 

vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u 

kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i 

akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga 

Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë 

të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit” 

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”. 

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. 

Shënim: Për pikat 2.2.3, pikat 2.3.3 - 2.3.9 si më sipër, operatorët ekonomik ofertues duhet të 

paraqesin: 

Formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.8. 

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të 

deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente 

mbështetëse për këto sqarime.  

Shënim:Autoriteti Kontraktor do te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me 

vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis 

Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht 

s’kualifikimi. 

 

Shënim: Operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të paraqesi dokumentacionin provues, 

original ose kopje e noterizuar , sipas deklaratës së mësipërme përpara publikimit të njoftimit 



të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, , brenda afatit nga dërgimi i njoftimi për paraqitjen e 

tyre.  

Kriteret për shpalljen e ofertës fituese 

Bazuar në pikën 3, neni 45 Seksioni III  VKM 285, datë 19.5.2021 PËR MIRATIMIN E 

RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK “Për punët/mallrat/shërbimet që kanë specifikime 

të thjeshta, standarde teknike të mirënjohura dhe janё lehtёsisht tё gjendura nё treg, oferta 

ekonomikisht më e favorshme, bazohet në çmimin si i vetmi element i ndryshueshёm 

ndёrmjet ofertave”. 

 

Njesia e prokurimit: 

 

 


