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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA PËRMET 

 

Datë 15.11.2022 

 

PROCESVERBAL - Tipi i kontratës - Shërbim 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

OBJEKTI I PROCEDURËS:  Prodhim, prerje, transportim, dhe stivosje materiali drusor për 

Bashkinë Përmet 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 03400000 - 

Produkte drusore 

VLERA E FONDIT LIMIT:  2 460 600 (dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind) 

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” 

i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Përmet ka hartuar procesverbalin për 

argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën 

e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 

Shtojca 8 

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;  

 
Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të Ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

 

2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1 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 30% e vlerës së fondit 

të limit që prokurohet.  

 

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

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik”, si dhe nenin 43 të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar. Në nenin 55, “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar” të vendimit të 

Këshillit të Ministrave me nr. 285, datë 19.5.2021  pika 4: ”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 në nenin 43, të këtyre 

rregullave. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë 

në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, 

Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i 

ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave 

tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe 

kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.  

2.3 Kapaciteti teknik: 

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të 

kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e njoftimit te kontrates, në një vlerë jo më të vogël  se 20 

% e vlerës së fondit limit që prokurohet. 

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

dëshmitë e mëposhtme:  

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

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

ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, 

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

shërbimet e realizuara.  

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë 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 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

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

ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është 

kërkuar që 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. 
 



2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kësaj kontrate duhet të disponojë fuqi 

punëtore prej minimalisht 5 persona. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet 

të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit.  

 

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

publik” dhe nenit 41, pika 4/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të 

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

dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të 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 përcaktuar i punonjësve është përllogaritur si më poshtë: 

Bazuar në zërat e preventivit, numri i punëtorëve që duhet për ta realizuar këtë shërbim është 5 

(pesë). 

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

pajisjet e mëposhtme:  

1-  Kamion në pronësi ose me qira 2(dy) copë. 

2-  Motoshara në pronësi ose me qira 2(dy) copë. 

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

që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, pika 4 dhe në nenin 41, pika 4, gërma ç) të VKM nr.285, 

datë 19.05.2021  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i cili përcakton se: “Për të 

provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe 

profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: ç) mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion 

apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Me anë 

të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë mjetet e duhura për 

realizimin me sukses të kontratës. 

 

Shënim: Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe 

nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar duhet të dorëzoj: 

Për kamionet dokumentacionin: çertifikatat e pronësisë së mjetit, leje qarkullimi, siguracion, 

kontroll teknik, kur mjetet janë me qira edhe kontrata e qerasë. 

Për motosharat: faturë blerje. 

 

Bazuar në preventivin e hartuar për këtë proçedurë prokurimi janë të domosdoshme mjetet për të 

kryer transportin e druve  nga ngastra në magazinë (bazuar në zërin Transport materiale me auto 

deri 30 km. Gjithashtu është e nevojshme të kenë motoshara sepse do bëjnë prerjen e pemëve. 

 

 

NGA NJËSIA E PROKURIMIT 


