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Nr.   _______ Prot.                                                                    Berat, më 14   / 11/ 2022 

 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT: NDRICIM I QYTETIT  BERAT 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45233140-2   

Punime rrugore,45315100-9 Instalime inxhinierike elektrike, 45316110-9   Instalime te pajisjeve te 

ndricimit rrugor 

VLERA E FONDIT LIMIT: 69 362 853 (gjashtedhjetë e nente  milion e treqindë  e 

gjashtedhjetë e dy mijë  e tetëqind pesëdhjetë e tre ) 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 Berat 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 dorëzojë: 

a. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8; 

 

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”. 
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2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):  

Sipas percaktimeve te bera ne Shtojcen 7 te DST-ve (Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/ 

Kualifikimit). 

 

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

6/b,  të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021 ku vlera e xhiros për të 

paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se se vlera  e parashikuar e 

kontratës  në procedurën e prokurimit. 

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: 

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.  

 

 

2.2.2 Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit (2019, 2020, 2021), të paraqitura në 

Administratën Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre. Nëse operatori ekonomik ofertues eshte ne 

kushtet e parashikuara nga neni 41, pika ”c”, e ligjit nr.10091 date 5.3.2009 ”Per auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te  
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kontabilistit te miratuar” i ndryshuar, atëherë secili bilanc duhet te shoqerohet me akt-ekspertizen 

e kryer nga eksperti kontabel. 

Kjo kërkesë per kualifikim, konsiderohet e përmbushur nëse në 2 (dy) bilance të njëpasnjëshme, 

nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.  

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 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.  Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, behet 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".  

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3.1 Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën: 
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a. punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet (pa TVSH) 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 madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës 

që prokurohet (pa TVSH).  

 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e ben oferten të kualifikueshme. 

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

dokumentat e mëposhtme: 

i) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik,  duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra 

e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve: 

1. Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës nr.9, shoqëruar me: 

2. Kontratën/at e Sipërmarrjes; 

3. Situacionin përfundimtar të objektit; 
 

Formulari i vlerësimit duhet të përcaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, faktin nëse 

kontrata është realizuar me sukses, përqindjen e punimeve në rast bashkimi të shoqërive, etj. 

ii) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Kontratën/at e Sipërmarrjes; 

2. Situacionin përfundimtar të objektit;  

3. Fatura tatimore perfundimtare.   
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Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, të ligjit nr. 162, 

datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, 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 punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 50% të vlerës së fondit 

limit, për një objekt të vetëm, ose dyfishi i vleres limit te kontrates qe prokurohet, për punët totale 

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

sipërcituar. 

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

 

 

 

2.3.2 Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës. 

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

zbatim punimesh në ndertim, duke perfshire kategorite e nevojshme për zbatimin e 

kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçensën përkatëse të shoqërise, bazuar në formatin e 

miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr.42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e 

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

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

ndryshuar. 

 Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë liçensat e mëposhtme:   

 

 

1. NP -  1 A    (Punime gërmimi në tokë) 

 

2. NP -  4 B     (Rruge,autostrada,mbikalime,hekurudha,tramvai,metro,pista aeroportuale) 

3. NP - 11 C   (Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e të mesëm dhe 

shpërndarjen e energjisë) 
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Shoqëritë e huaja duhet të kenë kryer ekuivalentimin (njehsimin) e licensave profesionale që 

disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë kompetente te ngarkuar me ligj në 

Republikën e Shqipërisë.  

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe ne Vendimin e Keshillit të Ministrave nr.42 

datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave 

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

ndertimi”, i ndryshuar. 

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

bashkengjitur ne SPE. 

 

 

 

 

Kategor

ia e 

kërkuar 

Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit 

të fushës 

Zërat e punimeve 

që parashikohen 

të kryhen në 

preventiv, që 

përfshihen në 

kategorinë 

përkatëse 

Niveli i 

klasifikimit 

i kërkuar 

për 

kategorinë 

respektive 

Vlera e 

punimeve 

që 

parashikoh

en të 

kryhen në 

preventiv, 

që 

përfshihen 

në 

kategorinë 

përkatëse 

NP -  1    Punime gërmimi në tokë Sipas zerave te 

preventivit 

Germim dheu me 

eskavator  

A Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008
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, i 

ndryshuar 

NP -  4       Rruge,autostrada,mbikalime,hekurudha,tr

amvai,metro,pista aeroportuale 

Sipas zerave te 

preventivit 

B Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

, i 

ndryshuar 

NP- 11  Ndërtime për N/stacionet, kabinat e 

transformatoreve linja e TN e të mesëm dhe 

shpërndarjen e energjisë 

Sipas zerave te 

preventivit 

C Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

, i 

ndryshuar 

 

 

2.3.3   Stafi kryesor e mbështetës, punonjësit, çertifikimet, i kualifikuar per keto punime.  

a)  Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij si drejtues teknik të shoqerisë, 

inxhinerët e mëposhtëm: 

1 (nje)  Inxhinierë Ndertimi,  

1 (nje)  Inxhinier Elektik,  

 

Për secilin pjesëtar te stafit teknik te mesiperm duhet te paraqese: Kontrate pune e vlefshme, Diplome , 

dhe CV,  (Drejtuesit teknik te jene te siguruar sipas legjislacionit ne fuqi) 

 

Shenim: Per pikat a), me siper operatoret ekonomik ofertues duhet te paraqesin formularin e 

vetedeklarimit sipas shtojces nr.8.  

Ndersa operatori ekonomik fitues duhet te dorezoje prane AK, perpara njoftimit te publikimit te 

njoftim fituesit dhe nisjes se afateve te ankimimit, te gjithe dokumentacionin provues për 

vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 
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Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë  

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

 

 Inxhinieri i Ndërtimit është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që 

prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndwrtimore, referuar preventivit  

 Inxhinier elektrik  është përgjegjës për zbatimin e për ndjekjen dhe realizimin e punimeve 

elektrike, sipas zërave të preventivit të punimeve. 

 

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te kete fuqi minimale punetore te nevojshem per ekzekutimin 

e objektit te prokurimit, me nje numer prej mesatarisht 100 punonjës.   

Eshtë e mjaftueshme paraqitja e deklarates, sipas shtojcës nr.8. Ndersa operatori 

ekonomik fitues, para lidhjes se kontrates, duhet te dorezoje dokumentacionin si më 

poshtë: 

 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që 

kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, 

për periudhen–Tetor  2022 

 Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën 

Tetor  2022 

 

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

publik” dhe nenit 39, pika 6/c, ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë  

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

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

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

nje kohe te shkurter i cili kerkon fuqi punetore te shtuar dhe me mjetet e kerkuara per zbatimin me 

sukses te kesaj kontrate. 
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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. 
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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 tatimre 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. Nr 

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 zbatim te tij. 

 

2.3.5  Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin 

mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë: 

 

1 (nje)  Inxhinier Ndertimi,. 

1 (nje) Inxhinier Ndertimi (Profili Transport),  

2 (dy) Inxhinier Elektrik  

 

Kriteri konsiderohet i permbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Permbledhes te Vetëdeklarimit, 

sipas shtojces Nr 8. “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti 

kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese. Këto dokumente 

duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njehsuara me origjinalin, si më poshtë: 

 

Për secilin pjesëtar te stafit teknik te mesiperm duhet te paraqese: Kontrate pune e vlefshme, Diplome, 

Libreze pune  dhe CV 

Argumentimi : Kërkesat e shkronjave a) dhe b), të pikës 2.3.3, të kritereve të veçanta për kualifikim, janë 

bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 

6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe 

VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me 

anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.  

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve. 

1 (nje)  Inxhinier Ndertimi, i nevojshëm për kontrollin e sasive dhe cilësisë të punimeve. 
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1 (nje) Inxhinier Ndertimi (Profili Transport), i nevojshëm për ndjekjen e realizimit të punimeve të 

ndërtimit, sipas zërave të preventivit të punimeve. 

2 (dy) Inxhinier Elektrik janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e punimeve elektrike, sipas zërave 

të preventivit të punimeve. Duke qene se objekti i prokurimit perfshine tre objekte ne qytetin e Beratit eshte 

gjykuar qe cdo kantier te kete nje inxhinier elektrik dhe ndertimi per te perfunduar sipas grafikut te 

punimeve duke qene se natyra e punimeve sipas zerave te preventiv perfshine punime elektrike ne teresi. 

1 (nje) Inxhinier Topograf / Gjeodet, është përgjegjës për zbatimin e saktë të kuotave të projektit objekt                                                                                                

prokurimi për realizmin e saktë të kuotave të themeleve, të shtresave etj. 

 

2.3.6 Operatori ekonomik ofertues duhet disponoje punonjës të specializuar/ kualifikuar si më poshtë: 

- 1 (një)punonjës që disponon certifikatën  si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e  shendetit ne 

pune”  në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” 

dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e e rregullores “Për sigurine në kantier”.  

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës d) të pikës 2.3.3, të kritereve të veçanta për kualifikim, është bazuar 

në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 6/c), 

të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri 

kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë  personelin e nevojshëm të kualifikuar për 

realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht : 
 

Kërkesa e mësiperme mbështetet në ligjin nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” 

dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Natyra e 

kontratës dhe specifikat e saj kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të 

zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në 

kantier miratuar me VKM nr. 312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin 

nga rreziqet, duhet të ofrojë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. 

Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për 

sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në 

punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.  

2.3.7 Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar - 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës elektricist me 

kualifikime teknike të leshuara nga institucione të autorizuara  

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin : 
 

- Kontratat e punës të vlefshme;  

- Dokument (dëshmi kualifikimi profesional), që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, 

referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të 

kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të 
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rënda për punime ndërtime dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin 

nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës. 
 

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit 

kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë 

nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK. 
 

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, 

datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës, si dhe 

bazuar në rregulloren “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, 

si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime 

ndërtime dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të 

Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës. 

 15 (pesëmbëdhjetë) punonjës elektricist  jane  të nevojshëm për shtrimin e rrugë-kalimeve ( 

kanalinë + tuba ) dhe kabllove , për  montimin dhe instalimin e ndriçuesve dhe paneleve të 

furnizimit me energji si dhe për operimin dhe testimin  sistemit të ndriçimit nën 

mbikëqyrjen e inxhinierëve.  

 

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.  
Kamioncine  deri ne  5 ton 

në pronësi ose me 

qira 

Copë 3 

2.  
Vinc me kosh  

në pronësi ose me 

qira 

Copë 2 

3.  Automjete transporti Pick up  në pronësi ose me 

qira 

Copë 2 

4.  Matës energjie në pronësi ose me 

qira 

Copë 1 

5.  Prerese/sharra asfalti në pronësi ose me 

qira 

Copë 1 

6.  Gjenerator,  në pronësi ose me 

qira 

Copë 3 
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7.  Eskavator,  në pronësi ose me 

qira 

Copë 3 

8.  Betoniera te vogla 1-2 m3,  në pronësi ose me 

qira 

Copë 1 

9.  Bitumatrice në pronësi ose me 

qira 

Copë 1 

10.  Aparate luxmeter për matjen e fluksit të ndricimit në pronësi ose me 

qira 

Copë 1 

11.  Semafor në pronësi ose me 

qira 

Copë 3 

12.  Prozhektor në pronësi ose me 

qira 

Copë 3 

 

Kriteri konsiderohet i permbushur me paraqitjen e Formularit te Vetdeklarimit sipas shtojcës nr.8. 

Ndersa operatori ekonomik fitues, para lidhjes se kontrates, duhet te dorëzojë dokumentacionin si 

më poshtë: 

 

 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; leja e transportit qe leshohet nga njesia vendore dhe fotot perkatese;  

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

kontrata e qirase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe 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, ndersa per mjete te marra me 

qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qirase e cila duhet te 

perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen deri ne perfundimin 

e plote te punimeve. 

 

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

targa e mjetit. 

 Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne 

procedura te shpallura fitues. 

 

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

publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të  

 

dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të 

prokurimit, si dhe  mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, 

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

kontratën. 

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e 

kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit 

dhe specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes. 

Numri i mjeteve/makinerive që 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. 

 

Nr Lloji i Makinerive Sasia Punimet: 

1.  

Kamioncine  deri ne  5 ton,  

Copë 3 i nevojshëm 

për 

transportin e 

inerteve dhe 

dherave. 

2.  

Vinc me kosh,  

Copë 2 i nevojshëm 

për sigurimin 

e teknikëve në 

lartësi gjatë 

çmontimit 

dhe montimit 

të shtyllave të 

ndriçimit. 

Duke qene se 

objekti i 

prokurimit 

perfshine tre 

objekte ne 

qytetin e 

Beratit eshte 

gjykuar qe 

cdo kantier te 

kete nje 
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inxhinier 

elektrik dhe 

ndertimi per 

te perfunduar 

sipas grafikut 

te punimeve 

duke qene se 

natyra e 

punimeve 

sipas zerave 

te preventiv 

perfshine 

punime 

elektrike ne 

teresi 

3.  Automjete transporti Pick up  Copë 2 i nevojshëm 

për 

transportin e 

punëtorëve 

dhe tabelave 

ndihmëse për 

punimet në 

rrugë. Duke 

qene se 

objekti i 

prokurimit 

perfshine tre 

objekte ne 

qytetin e 

Beratit eshte 

gjykuar qe 

cdo kantier te 

kete nje 

inxhinier 

elektrik dhe 

ndertimi per 

te perfunduar 

sipas grafikut 

te punimeve 

duke qene se 

natyra e 

punimeve 

sipas zerave 
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te preventiv 

perfshine 

punime 

elektrike ne 

teresi 

4.  Matës energjie,  Copë 1 i nevojshëm 

për testimin e 

kabujve dhe 

rrjetit elektrik 

5.  Prerese/sharra asfalti Copë 1  i nevojshëm 

për prerjen e 

asfaltin në 

hapsirat ku 

do shtrohen 

linjat e 

furnizimit të 

shtyllave të 

ndriçimit 

6.  Gjenerator,  Copë 3 për të 

mundësuar 

furnizimin me 

energji 

elektrike në 

raste avarie. 

3 cope pasi 

jane tre 

kantiere 

njekohesisht 

punimesh    

7.  Eskavator,  Copë 3 për germimin 

e kanaleve 

dhe pusetave 

ku do të 

shtrohen 

linjat e 

furnizimit dhe 

do të 

montohen 

shtyllat e 

ndriçimit. 3 

cope pasi 

jane tre 

kantiere 
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njekohesisht 

punimesh    

8.  Betoniera te vogla 1-2 m3,  Copë 1 për prodimin 

e betonit të 

themeleve të 

shtyllave. 

9.  Bitumatrice,  Copë 1  

10.  Aparate luxmeter për matjen e fluksit të ndricimit Copë 1 i nevojshëm 

për 

spërkatjen e 

shtresave të 

stabilizantit 

përpara 

hedhjes së 

shtresave të 

binder,asphal

t. 

11.  Semafor  Copë 3 , i nevojshëm 

si udhëzues / 

sinjalistikë 

për mjetet e 

transportit 

dhe bllokimit 

të rrugëve 

gjatë procesit 

të punës3 

cope pasi 

jane tre 

kantiere 

njekohesisht 

punimesh    

12.  Prozhektor,  Copë 3 për të 

mundësuar 

ndriçimin e 

ambjenteve të 

punës pa 

ndërprerje . 
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2.4.1  Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin çertifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose 

ekuivalente) per objektin qe prokurohet, si me poshte 

ISO 9001:2015 Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë  

ISO 14001:2015 Sistemet e Menaxhimit Mjedisor  

OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001 Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë  

ISO 50001:2018 Sistemin e Menaxhimit të Energjisë 

ISO 39001:2012 Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor 

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 ekonomik 

çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë çertifikatën e mësipërme sipas zërave të punimeve që do të 

realizojë. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 44, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”. 

2.3.10    Grafiku i punimeve. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 39, pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. 

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”. 

 

 

 

Argumentimi i specifikimeve teknike 
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Specifikimet teknike jane hartuar nga specialistet e fushes,  

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

qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që 

do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të  

 

punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 39, 

pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, duke 

argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe  çdo standard të kërkuar,  ku 

çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. 

 

 

 

 

 


