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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA KORÇË 
 

Data 12.04.2022 

 

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime 

 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

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

 

 

OBJEKTI I PROCEDURËS: Mbikqyrje e objektit “Shfrytëzimi inteligjent i energjisë 

(Projekti i efiçencës të energjisë” 

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

Sherbime per mbikqyrje te ndertimit 71521000‐6 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 1.099.045 (një milion e nëntëdhjetë e nëntë mijë e dyzet e pesë)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”,i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor Bashkia Korce 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 9 



2 
 

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” 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.1.1. 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 te parashikuar 

te kontrates 

 

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: 

Ky kriter i sherben autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve 

ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës, prandaj është kërkuar 

që vlera e xhiros te jete jo më e vogel se 40 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi 

të përcaktuar në nenin 43 pika 2c  dhe nenin 55 te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik”.  

 

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

43 pika 1 e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 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”. 

 

 

2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale:   
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2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të 

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

vogël  se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate .  

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 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. 

 

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

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 55, pika 4/b  të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik”.  

 

2.2.2 Operatori ekonomik duhet te paraqese liçense profesionale per “Mbikqyrje dhe Kolaudim Punimesh 

Zbatimi” ku te  perfshihen kategorite e meposhtme: 

Kategoria              Emertimi i kategorise 

 

N.P – 1                     Punime germimi ne toke 

N.P – 11              Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm 

dhe shpërndarjen e energjisë. 

N.P – 4              Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41, pika 4, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 
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“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe VKM nr.759 date 12.11.2014 ‘’Per 

licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën 

e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në 

ndërtim” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se 

disponojnë licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e 

shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente kompetente. Kategorite e 

kerkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve qe do realizohen sipas preventivit dhe 

projektit te zbatimit. Kerkesa e disponimit te nje license te tille te leshuar nga ana e organeve 

kompetente eshte e lidhur ngushtesisht me tipologjin e sherbimit te kerkuar objekt kontrate si dhe 

elementeve te zerave te preventivit , ku jane zera te cilet jane te pasqyruar ne VKM nr 629 date 

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

te tyre’’ Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të 

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

 

______________________________________________________________________________ 

2.2.3Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë personelin kryesor, i cili duhet figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi per muajin 

e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave si më poshtë: 

 

 Inxhinier Ndertimi                   1 (nje) 

 Inxhinier Elektrik                  1 (nje) 

 

 per te cilet duhet te paraqiten: 

I- diploma 

II- kontrata e punes  

 

Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të 

vetdeklarimit sipas shtojcës 9 të DST.  Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, tё VKM nr. 285, 

datë 19.05.2021, i ndryshuar “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 të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij 

neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto 

dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin”. 

 

Argumentimi: Këto kërkesa për stafin janë përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 41, pika 4, gërma ”b” të VKM nr.285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, Vendimin Nr.759, Datë 12.11.2014, Të Këshillit 

Të Ministrave, "Për Licencimin Profesional Të Individëve Dhe Personave Juridikë Që Do Të 

Ushtrojnë Veprimtari Në Fushën E Studimit E Të Projektimit Në Ndërtim Dhe Mbikëqyrjes E 

Kolaudimit Të Punimeve Të Zbatimit Në Ndërtim” i ndryshuar. 

Vendosja e ketij kriteri per stafin eshte bere ne perputhje me zerat dhe volumet e preventivit te   

zbatimit te punimeve sipas grafikut te punimeve, qe eshte perllogaritur per zbatimin e kesaj kontrate 
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Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e 

nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës 

Stafi inxhinierik që do të realizojë mbikqyrjen është kërkuar në përputhje me stafin inxhinierik të 

nevojshëm për zbatimin e punimeve, zërat përkatës të preventivit si dhe me projektin e zbatimit të 

punimeve.  

_____________________________________________________________________________ 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Termat e references dhe specifikimet teknike jane hartuar nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë 

së prokurimit sipas pershkrimit te bere ne dokumentat e tenderit. 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

 


