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___________________________________ _________________________  
R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA PËRMET 

 

Përmet më, 30.11.2022 

 

PROCESVERBAL  

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM PËR PROÇEDURËN E PROKURIMIT “E HAPUR E 

THJESHTUAR – PUNË” 

OBJEKTI I PROCEDURËS: Rehabilitimi i Kanalit Ujitës Piskovë, Përmet 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45232120-

9 Punime për ujitje; 42122430-3 Pompa centrifugale 

VLERA E FONDIT LIMIT: 

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 11 751 046 (njëmbëdhjetë milion e shtatëqind e 

pesëdhjetë e një mijë e dyzetë e gjashtë) lekë pa TVSH. 

Për vitin 2022 vlera e financimit është 6 329 167 (gjashtë milion e treqind e njëzetë e nëntë mijë e 

njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh. 

Për  vitin 2023 vlera e financimit është 2 960 213 (dy milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e 

dyqind e trembëdhjetë) lekë pa tvsh. 

Për vitin 2024 vlera e financimit është 2 461 666 ( dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e një mijë 

e gjashtqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) 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: 

 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM 

nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar). 
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2. Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: 

Sipas kritereve të përgjithshme të përzgjedhjes/ kualifikimit pika 1 e kësaj shtojce (Shtojca 7). 

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” i 

ndryshuar 

 

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 vleres se fondit 

limit te kontrates qe po prokurohet. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori 

ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti 

Kontraktor). 

2.2.2. Kopje të vërtetuara të bilanceve vjetore të tre viteve të fundit (2019; 2020; 2021) të paraqitur 

pranë autoriteteve përkatëse tatimore , të konfirmuara nga ky autoritet  qe te tregojne raportet midis 

aktivit dhe pasivit. Shenim: Ne respektim te VKM nr. 285, date 19.05.2021 ”Per miratimin e rregullave 

te prokurimit publik”,i ndryshuar neni 43, pika 4, kjo kerkese do te konsiderohet e permbushur nqs dy 

bilancet e njepasnjeshme nuk kane raport negativ ndermjet aktivit dhe pasivit.  

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten te verifikoje vertetesine e informacionit te 

paraqitur ne zbatim te Ligjit nr.162/2020 date 23.12.2020 “Per Prokurimin Publik” dhe 

VKM nr. 285, date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” i 

ndryshuar.  

Argumentimi: 

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

Publik” 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”. 
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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.  

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. 

Njësia e prokurimit përcaktoj kriteret për kapacitetet ekonomike dhe financiare si më lart  

duke qënë se këto kritere janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, 

dhe se i shërbejnë autoritetit tonë kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 

2.3    Kapaciteti teknik: 

2.3.1. Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën: 

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe 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 objektit që  

prokurohet.  

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

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

dokumentat e mëposhtme: 

 

 Për kontrata të realizuara me ente/institucione publike, OE duhet të paraqesë: 

- Formularin e vlerësimit, sipas shtojcës 9, shoqëruar me: 

- Kontratën/at e sipërmarrjes; 

- Situacionin përfundimtar të objektit; 

- Aktin e kolaudimit; 

- Faturën/at tatimore sipas legjislacionit tatimor 
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 Për kontrata të realizuara me sektorin privat, OE duhet të paraqesë: 

- Formularin e vlerësimit, sipas shtojcës 9, shoqëruar me: 

- Kontratën/at e sipërmarrjes; 

- Situacionin përfundimtar të objektit; 

- Faturën/at tatimore sipas legjislacionit tatimor 

 

Në rast se oferta paraqitet nga bashkimi i operatorëve ekonomikë, pika 2.3.1, gërma “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 operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën 

përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se 

cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1, gërma “b”, duhet të plotësohet nga të 

gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

 

Argumentimi: 

Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/c dhe 4 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin 

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

kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: c) aftësinë teknike dhe profesionale. 

Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose 

ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar 

kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me 

objektin e kontratës. 

4. 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, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi 

të përshtatshëm cilësie. 

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të 

kenë një nivel të mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga 

kontratat e zbatuara në të shkuarën. 

Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 5 dhe 8 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: “5. Për të provuar përvojën e 

mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: 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 dhe që është 

realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; 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. 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga 

një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit 

të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në 

rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon 

si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i 

përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj 

dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të 

punëve. 
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 8. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë 

kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për 

ekzekutimin me sukses të kontratës.”  

Ndërsa në nenin 55 “Procedurë e hapur e thjeshtuar” pika 4 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: “Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme, vlera e kërkuar 

në procedurat e thjeshtuara duhet të jetë: a) Për kontratat e punëve: i.  punë të ngjashme për një 

objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe 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. ii. 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 vlera limit e kontratës që 

prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të 

kualifikueshme.”   

Njësia e Prokurimit  nga interpretimi literal i kësaj norme juridike vlerëson se edhe këto kritere 

janë të detyrueshme për t’u vendosur ne DST. Fjala “duhet” nënkupton se këto kriteret janë kritere 

detyrues, dhe si të tilla duhet të vendosen në DST-në e prokurimit me objektin e mësipërme.  

Njësia përcaktoj kriteret për punë të ngjashme si më lart duke qënë se këto kritere janë të 

detyrueshme, janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës.  

Referuar natyrës së kontratës për punë publike, njësia vlerëson se duhen kërkuar disa prej 

dokumentacionit ligjor të zbatimit të punimeve, bazuar në ligjin Nr.8402, datë 10.09.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e ndërtimit” (i ndryshuar), si dhe akteve në zbatim të tij, pasi duke qënë 

se kontrata për punë publike që po prokurohet është në bazë të punimeve me matje, sipas nenit 39 

pika 1/a e VKM-së, lind e nevojshme që operatorët ekonomikë pjesëmarrës krahas 

dokumentacionit të përcaktuar në nenin 39 pika 5/a dhe b të VKM-së, të paraqesin kontratat e 

sipërmarrjes situacionet përfundimtarë, aktin e kolaudimit (si dhe çertifikatën e marrjes në dorëzim 

të punimeve), për të patur mundësi nëse operatori ekonomik pjesëmarrës zotëron përvojën e 

nevojshme për zbatimin e kontratës në masën e përcaktuar sipas nenit 55 pika 4/a të VKM-së, si 

dhe në rastin kur punimet e mëparshme janë kryer si bashkim operatorësh ekonomikë, pasi në 

vërtetimet që lëshojnë autoritetet kontraktore nuk jepet informacion mbi përqindjen e anëtarëve në 

bashkim, si dhe në faturat tatimore të shitjes, ku këto të fundit lëshohen nga përfaqësuesi i 

bashkimit të operatorëve ekonomikë.  

Duke qënë se paraqitja e dokumentacionit të mësipërm, nuk sjell diskriminim dhe/ ose kosto 

shtesë për operatorët ekonomikë pjesëmarrës, por i shërben autoritetit kontraktor për njohjen 

e përvojës së duhur të tyre, duke mundësuar zhvillimin normal dhe në kohë të proçedurës së 

prokurimit, pasi nuk ka nevojë që A.K., të kërkojë informacione shtesë gjatë vlerësimit të 

ofertave (në rast mungese të informacionit të sipërcituar), njësia e prokurimit gjykon se kërkimi 

i dokumentacionit përcaktuar në kushtin e mësipërm është i nevojshëm për vërtetimin e 

kryerjes së punëve të ngjashme.   

2.3.2 Operatori Ekonomik ofertues duhet të disponojë dhe të paraqesë Licencën profesionale të 

shoqërisë të vlefshme për realizimin e punimeve objekt kontrate, e cila duhet të përmbajë së paku 

kategorinë e mëposhtme: 

PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI 

NP- 1 A    -   Punime gërmimi në tokë  

NP- 7 A   -  Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje 

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. 
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(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). Në rastet e mbështetjes në kapacitete të subjekteve të tjera / 

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë, secili anëtar i bashkimit duhet t’i disponojë në raport me 

zërat, përqindjen e marrë përsipër, sipas angazhimit me shkrim/ kontratën e bashkëpunimit. 

Mosparaqitja ne kete forme eshte kusht skualifikues.  

Argumentimi: 

Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” dhe në 

nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 6/a 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:“6. Për të provuar përshtatshmërinë për të 

kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti 

kontraktor kërkon: a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i 

kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore”; 

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

se: 

Referuar zërave të punimeve që përmban preventivi i punimeve objekt kontrate, në mbështetje të 

ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” (të 

ndryshuar), dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 42, datë 16.01.2008 “Për 

miratimin e rregullores për kriteret dhe proçedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, 

klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” njësia e 

prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të disponojnë në liçensën 

profesionale për zbatimin e punimeve, kategoritë e kërkuara të përcaktuara sipas llojit dhe 

nënllojit të objektit të punimeve, si dhe klasifikimin në nivelet e kërkuara për çdo kategori 

punimesh, kërkesa të cilat kanë lidhje dhe janë propocionale me objektin e kontratës. 

Njësia e prokurimit  përcaktoj kriteret për kapacitetet profesionale e teknike si  më lart duke qënë 

se këto kritere janë të detyrueshme, janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e 

kontratës. Por edhe sepse mbi te gjitha ato i shërbejnë autoritetit tonë kontraktor për njohjen e 

aftësisë profesionale, organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e operatorëve ekonomikë dhe 

të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 

2.3.3 Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë një punësim mesatar prej të paktën 25 (njëzet e 

pesë) punonjës të siguruar, për 3 (tre) muajt e fundit nga data e hapjes së ofertave, të 

vërtetuar me: 

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të 

specifikohet numri i punonjësve, për muajin e kërkuar; 

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

e kërkuar.  

Shënim: Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, 

ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga 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”, të ndryshuar  

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

disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë dhe të figurojë në 

listëpagesa, për të paktën 3 (tre) muajt e fundit, si më poshtë: 

- 1 (një) inxhinier ndërtimi drejtues teknik në liçencen e e shoqërisë. 
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Kandidati ofertues duhet të përcaktoje me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) 

Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të  perfshire ne licensen e shoqerise me dokumentacionin 

e meposhtem: Kontratë noteriale pune (të vlefshme); Diplomë; librezë pune. 

Ne rastin e Bashkimit te Operatoreve Ekonomik secili operator duhet te përcaktojë me anë të një 

deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e 

shoqërisë . 

 

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

stafin mbështetës inxhinierik të figurojë në liçencën profesionale të shoqërisë në zbatim, si dhe 

në listëpagesat e shoqërisë për 3 muajit e fundit nga data e hapjes së ofertave si më poshtë: 

 

- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik 

- 1 (një) Inxhinier Mjedisi 

    

Për stafin e sipërcituar të disponoje dokumentacion që vërteton profesionin si: diplomë, kontrata 

noteriale pune (të vlefshme) dhe librezë pune. 
 

Shenim: Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, 

ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga 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. 

 

2.3.6 Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar staf teknik të kualifikuar, i cili duhet 

të figurojë në listëpagesat e shoqërisë  për të paktën për muajin e fundit nga data e hapjes 

së ofertave,  minimalisht: 

- 1 (një) Teknik Ndërtimi 

- 1 (një) Elektricist 

- 1 (një) Saldator 

- 1 (një) Hekurkthyes 

- 1(një) karpentier 

- 2 (dy) Manovrator/Eskavatorist/Fadromist 

 

Për punonjesit e mësipërm të paraqiten Kontratë pune të vlefshme, Çertifikatë kualifikimi nga 

organet përkatëse sipas ligjit dhe Dëshmi Kualifikimi e sigurimit teknik lëshuar nga Inspektoriati 

Shtetëror Teknik dhe Industrial, ose nga shoqëri të akredituara sipas ligjit 8734 datë 01.02.2001 

(i ndryshuar).  

Shenim: Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, 

ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga 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. 

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punesuar 1 (një) punonjës që të disponojë 

çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë” në përputhje me klauzolat 

e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, date 

05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" si dhe të figurojë në listëpagesat 

e shoqërisë për të paktën muajin e fundit. Në rastin e bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili 

prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen 

e shendetit në punë”. 
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Shënim:Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, 

ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga 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. 

Argumentimi: 

Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” në të 

cilin, ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë 

kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: c) aftësinë teknike dhe profesionale. 

 Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose 

ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar 

kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me 

objektin e kontratës. 4. 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, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një 

standardi të përshtatshëm cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar 

shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç 

është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. 5. 

Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje 

interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët 

ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.” 

Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 6/b dhe c dhe 8 të vendimit 

të Këshillit të Ministrave me nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit 

Publik” ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë: “6. Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer 

veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor 

kërkon: b) një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit 

dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat 

profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit pёrkatёs; dhe/ose c) fuqinë punëtore të 

operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit;  

8. Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë 

kritere të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për 

ekzekutimin me sukses të kontratës.” 

-Nga ana teknike argumentojmë se numri mesatar i punonjësve, prej 25 (njëzetë e pesë) punonjës, 

për të paktën 3 muajt e fundit, është caktuar në bazë të llogaritjeve të zërave të punës dhe volumit 

përkatës të cdo zëri në preventiv si dhe grafikut të zbatimit të punimeve, të cilat duhet të 

përfundojnë brenda 3 (tre) muajve nga data e nënshkrimit të kontratës, mbështetur kjo në VKM 

Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe 

analizat teknike të tyre”.  Kriteri i vendosur është në zbatim të nenit 77 pika 4 e LPP-së, dhe nenit 

39 pika 6/c të VKM-së, ku numri i punonjësve i kërkuar është në përputhje me përmasat dhe 

specifikat e kontratës. Në përllogaritjen e numrit të punonjësve, autoriteti kontraktor ka marrë 

parasysh numrin e punonjësve që nevojitet për realizimin e objektit sipas kushteve të parashikuara 

në Shtojcën 5 “Formulari i Specifikimeve teknike” dhe afatit të kryerjes së punimeve të përcaktuar 

në dokumentat e tenderit, ku në zbatim të nenit 77 pika 5 të LPP-së, ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 

“Për tatimin mbi të ardhurat” (i ndryshuar), 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” si dhe Udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006 “Për 

tatimin mbi të ardhurat” (i ndryshuar), njësia e prokurimit ka përcaktuar dokumentat konkrete që 

duhet të paraqiten nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës për përmbushjen e këtyre kushteve, 
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dokumenta të cilat nuk përbëjnë kosto shtesë për plotësimin e dokumentacionit nga ana e 

operatorëve ekonomikë pjesëmarrës. Ndërsa në lidhje me periudhën e kërkuar, për të paktën 3 

muajt e fundit, njësia e prokurimit në hartimin e këtij kriteri iu është referuar datës së publikimit 

dhe zhvillimit të kësaj proçedure prokurimi, ku ka vlerësuar të nevojshme që për vërtetimin e 

bindjes se operatori ekonomik pjesëmarrës ka një qëndrueshmëri dhe besueshmëri në fuqinë 

punëtore që realisht disponon, ka kërkuar që ky punësim të disponohet deri në 3 (tre) muaj 

përpara zhvillimit të proçedurës së prokurimit, kërkesë e cila është e arsyeshme, proporcionale dhe 

aspak diskriminuese. 

- Me qëllim realizimin e objektit të kontratës sipas projektit në përputhje me kushtet teknike të 

zbatimit, njësia e prokurimit referuar natyrës së punimeve që do të kryhen objekt kontrate, 

vlerëson se operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të disponojnë stafin e drejtuesve teknik 

(inxhinierët) me kualifikimet e kërkuara, ku për vërtetimin e tyre, duhet të paraqesin 

dokumentacionin e kërkuar në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 42, datë 

16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe proçedurat e dhënies së licencave 

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

ndërtimi”, dhe me qëllim vërtetimin e aftësisë organizative, përvojën e duhur, si dhe personelin e 

nevojshëm për të zbatuar kontratën.  

- Referuar natyrës, dhe përmasave/ volumit të punimeve që përmban objekti i prokurimit, me 

qëllim vërtetimin e aftësisë zbatuese të kontratës, njësia e prokurimit vlerëson se, operatorët 

ekonomik duhet të disponojnë punonjësit e kualifikuar për kryerjen e të gjitha punimeve objekt 

prokurimi, të cilët duhet të jenë me specialitetin sipas pikës 2.3.6 : pasi pa këto punonjës nuk mund 

të kryhen/ realizohen punimet objekt kontrate prokurimi, ku ndër të tjerash, është kërkuar që të 

paraqesin dëshmitë/ çertifikatat e kualifikimi të lëshuara nga institucione publike/ private të 

licensuara për kurset e ofruara, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në 

Republikën e Shqipërisë”, dhe kartelat personale të sigurimit teknik, të cilët duhet të jenë punonjës 

me specialitetin e kërkuar, e cila është një kërkesë në përputhje me natyrën dhe përmasat e 

kontratës që do të prokurohet. Njësia e prokurimit vlerëson se për punonjësit duhet të paraqiten 

dëshmitë e kualifikimit dhe kartelat e sigurimit teknik, me qëllim të vërtetimit se këto punonjës 

janë të kualifikuar për kryerjen e punimeve objekt kontrate, si dhe kanë njohuri për zbatimin e 

rregullave të sigurimit teknik në punë në lidhje me kryerjen e punimeve, përdorimin e mjeteve, 

marrjen e masave mbrojtëse etj., në zbatim të Rregullores së Sigurimit teknik për punën në 

ndërtim. 

Po ashtu, me qëllim realizimin e objektit të kontratës sipas projektit, në përputhje me kushtet 

teknike të zbatimit, specifikimeve teknike, sigurimit teknik dhe mbrojtjen në punë, në zbatim të 

Udhëzimit Nr.2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” njësia e prokurimit 

vlerëson që operatori ekonomik duhet duhet të përcaktojë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt 

me anë të një deklarate të përbashkët me këtë të fundit, të përfshirë në liçensimin e shoqërisë së 

bashku me dokumenta shoqëruese të kërkuara, i cili duhet të ndjekë punimet që do të kryen në 

objektin e kontratës 

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë:  

- Çertifikatën për sistemimin e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (e vlefshme) e akredituar 

nga DPA ose nga 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 zerave te mallrave apo punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes. 

- Çertifikatën për sistemimin e menaxhimit të mjedisit ISO 14001-2015 (e vlefshme) e akredituar 

nga DPA ose nga 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 zerave te mallrave apo punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes. 
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- Çertifikatën për sistemimin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë ISO 45001:2018 

(e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga 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 zerave te mallrave apo punimeve që do të marrë përsipër të realizojë 

sipas akt marrëveshjes. 

Argumentimi: 

Kërkesat e mësipërme 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”, 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”. 

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin 

e kontratës si më poshtë: 

 

Nr Lloji i Mjeteve/Makinerive/Pajisjeve Statusi Sasia 

1 Kamion me kapacitet mbajtes minimalisht deri në 

10 ton 
Pronësi ose me qera 2 copë 

2 Eskavator me goma Pronësi ose me qera 1 copë 

3 Fadrome  Pronësi ose me qera 1 copë 

4 Autobetoniere Pronësi ose me qera 1 copë 

5 Autopompe betoni Pronësi ose me qera 1 copë 

6 Pompë uji Pronësi ose me qera 2 cope 

7 Depozita uji 5000 litra  Pronësi ose me qera 1 cope 

8 Karroca dore Pronësi ose me qera 10 cope 

9 Saldatriçe Pronësi ose me qera 1 cope 

10 Linjë prodhimi inertesh, e pajisur me leje 

mjedisore 

Pronësi / me qira ose 

kontratë furnizimi 

1 cope 

11 Fabrikë betoni e pajisur me leje mjedisore Pronësi / me qira ose 

kontratë furnizimi 

1 cope 

 

- Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit 

(akti i pronësisë); b) leje qarkullimi; c) çertifikate e kontrollit teknik; d) siguracion 

mjeti, (i vlefshëm); e) çertifikatë për transport mallrash brënda vëndit (e vlefshme).  

- Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: a) kontrata përkatëse e qerasë e cila 

duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij 

prokurimi b) dokumenti që verteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) c) leje 

qarkullimi; ç) çertifikaten e kontrollit teknik, d) siguracion mjeti (i vlefshëm); e) 

çertifikatë për transport mallrash brënda vëndit (e vlefshme).  

- Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet  

kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të 

pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura 

tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të 
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pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si 

tatimpagues të TVSH-së  duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.  

- Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve ne 

pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor.  

Shënim: Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, 

ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga 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 

Argumentimi: 
Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 të ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik1” në të 

cilin, ndër të tjerash përcaktohet se, citojmë: “1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë 

kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: c) aftësinë teknike dhe profesionale. 

Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat ose 

ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar 

kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë proporcionale me 

objektin e kontratës. 4.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, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një 

standardi të përshtatshëm cilësie. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar 

shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, 

siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. 

5. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje 

interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët 

ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve.” 

 Në nenin 39 “Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike” pika 6/d të vendimit të Këshillit 

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

të tjerash përcaktohet se, citojmë: “6. Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer 

veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor 

kërkon:… d) mjetet e pajisjet teknike, të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të 

prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik 

për të përmbushur kontratën.” 

Njësia vlerëson se pa këto mjete një operator ekonomik nuk mund të realizojë punët e parashikuara 

në këtë prokurim.  

 

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. 

Afati i kryerjes së punimeve  

Operatori ekonomik duhet të paraqesi grafikun e punimeve në përputhje me afatin kohor që është 

lënë në dispozicion për realizimin e kontratës.  
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Argumentimi: 

Në nenin 15 pika 3/a 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 parashikohet se: “a) 

Informacioni specifik për kontratat e punëve përfshin të paktën: - grafikun e zbatimit;” 

Njësia e prokurimit referuar të dhënave teknike dërguar nga Drejtoria e Urbanistikës / Planifikimit 

të territorit ku parashikohej dhe afati i kryerjes së punimeve, vendosi miratimin e afatit të punimeve 

prej 3 (tre) muaj nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit, vlerësuar si afat i mjaftueshëm për 

realizimin e kryerjes së punimeve objekt prokurimi. 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Specifikimet teknike të hartuara nga Drejtoria e Urbanistikës / Planifikimit të territorit, plotësojnë 

kushtet e përcaktuara në nenin 36 të ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin publik”, 

dhe nenin 39 pika 2 të Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin 

e rregullave të Prokurimit Publik”(i ndryshuar), njësia e prokurimit kreu miratimin e 

specifikimeve teknike për punimet objekt prokurimi.  

- Më pas u diskutuan të gjithë kapitujt e dokumentave të tenderit dhe Njësia e Prokurimit 

bëri miratimin e dokumentave të tenderit. 

- Dokumentat u printuan dhe u firmosën në çdo faqe nga të gjithë anëtarët e Njësisë së 

Prokurimit. 

- Data e hapjes dhe e zhvillimit të proçedurës së prokurimit do të jetë data 12.12.2022, 

ora 1000,  vendi: në mënyrë elektronike në www.app.gov.al . 

Në përfundim u vendos vazhdimi i mëtejshëm i proçedurave ligjore të prokurimit.  

 

 

 

 

 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

__________________________  ___________________________  ______________________ 
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