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PROÇES-VERBAL PËR HARTIMIN E KRITEREVE 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT: "Rikonstruksion ofiçina e ASHP-së" me fond limit 2.415.345 

(dymilion e katërqind e pesëmbëdhjetëmijë e treqind e dyzet e pesë) lekë (pa tvsh). 

 

 KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):45210000-

2 - Punime ndërtimi 

 

 

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 Elbasan, ka hartuarprocesverbalin për argumentimin dhe 

miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me 

përmbajtjen si më poshtë: 

 

1.   KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT  

Ofertuesi deklaron se: 

 

a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas 

legjislacionit tё posaçёm nё rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë 

objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv; 

b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv); 

c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së; 

ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose 

ortaku, oseqë ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk 

është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo vepër 

penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së; 

d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale; 



dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një 

prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së; 

e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë  nga legjislacioni në fuqi. Ky 

informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së 

Shqipërisë. 

f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi; 

g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës; 

gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi; 

h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi. 

i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose 

ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët 

janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar 

fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në 

fuqi. 

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të 

shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip. 

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të 

operatorit ekonomikt në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojces 8. 

Në rast te bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë 

Vetëdeklarimin e lartpërmendur.  

Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, 

Vetdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.   

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore. 

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e 

informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër. 

Nëse oferta paraqitet nga një Bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet : 

 Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, 

përqindja e pjesëmarrjes në bashkm, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej 

anëtarëve të bashkimit.   

 

 Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i 

vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke 

dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim. 

 

 

 



Kriteret e përgjithshme përmbajne listën e dokumentacionit, ligjor dhe administrativ, të 

kanditatëve/ofertuesve, që duhet të  plotësojnë  për të marrë pjesë në procesin e prokurimit, në 

përputhje me nenin 76 dhe 77 të LPP-së, nr.162 date 23.12.2020 “Per prokurimin Publik”. 

Kriteret e përgjithshme për pranimin e operatorëve pjesëmarrës janë të pandryshueshme dhe 

janë vënë të njëjta me Dokumentet Standarde të Tenderit sipas Vendimit Nr. 03 Datë 

09.06.2021 te  miratuara nga APP. 

 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

2.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës3; 

Kriteri (1- a) eshte vendosur ne baze te nenit 83 të LPP  dhe nenit 30 pika 1 te VKM-së Nr.285, datë 

19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. 

Kriteri (1-b) bazohet në nenet 76, 77 dhe 82 të LPP si dhe nenit 26 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

 

2.1    Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

2.1. Kapaciteti ligjor i operatorëve ekonomikë:  

             Sipas shtojcës 7 

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 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% e fondit 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, 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 Operatori ekonomik duhet të paraqese një vërtetim që ka paguar taksat dhe tarifat vendore për vitin 

2022 (këstet e maturuara) për çdo vend të ushtrimit të aktivitetit (sipas QKB), sipas afateve të kryerjes 

së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore. 

Gjithashtu nje deklarate nga administratori i shoqerise mbi kontratat publike dhe private me te cilat eshte 

angazhuar shoqeria gjate vitit 2022 sipas formatit te meposhtem: 

 

Nr Emertimi i kontrates 

Vendi i zbatimit te 

kontrates (Bashkia) 

1     

2     

 

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë vërtetim për taksat dhe 

tarifat vendore).  

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit. Dokumentacioni 

provues, i cili vërteton pagimin e taksave dhe tarifave vendore, do të dorëzohet nga ofertuesi i kualifikuar i 

pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. 

Argumentimi:Ky kriter është vendosur bazuar në nenin 76, pika 2 të LPP si dhe në ligjin Nr.9632, 

datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c. 

2.3 Kapaciteti teknik 

2.3.1 Përvojë e suksesshme në ekzekutimin 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 kontratës që 

prokurohet. 

 

-Për të vërtetuar përvojen e mëparshme duhet të paraqiten: 

-Nëse kontrata është realizuar me institucione shtetërore: Formulari i vlerësimit (sipas shtojcës 

9) i shoqëruar me: -Kontratë punimesh; -Situacion përfundimtar; -Akt-kolaudimi; -Procesverbal për 

marrje në dorëzim të punimeve të kryera. 

-Nëse kontrata është realizuar me subjekte private: Formulari i vlerësimit (sipas shtojces 9) i 

shoqëruar me: Kontratën, lejen e ndërtimit, situacionin përfundimtar, aktin e kolaudimit, lejen e 

përdorimit, faturën tatimore të deklarimit të objektit në organet tatimore. 

 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura për përvojen e suksesshme e bën 

ofertën të kualifikueshme. 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5 dhe në nenin 55, pika 4, 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 30 % të vlerës së 

fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo me te vogel se vlera e fondit limit te objektit te 

prokurimit për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të 

përcaktuara në nenin e sipërcituar. 

 

2.3.2 Liçensa profesionale e shoqërise për realizimin e punimeve, objekt i kontratës: 

 N.P - 3    Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash 

 

Sipas modelit te leshuar nga institucioni pergjegjes per dhenien e licensave profesionale sipas 

legjislacionit ne fuqi. 

-Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i licencës profesionale që disponojne nga vendi i 

origjinës pranë Institucionit perkates , ne plotesimin te licensave profesionale te kerkuara per 

ekzekutimin e kontratës. 

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”, i ndryshuar 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 me VKM nr 92 .DT 19.02.2014 ku jane te percaktuar kategorite 

perkatese dhe niveli i klasifikimit per licensat e subjekteve qe ushtrojn veprimtari ne fushen e 

ndertimit. 

Pikat e licensave jane percaktuar ne baze te zerave te pershkruara ne preventivin e projektit.  

Niveli i Shoqërisë sipas vlerave në lekë të punimeve të kryera për çdo kategori punimi A (edhe për 

herë të parë) 0 - 20 milion lekë.. 

 

2.3.3 Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklarate (nga Administrator i shoqerisë), 

Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë në listpagesat e shoqërise, 

shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm; 

a) Kontratë pune  noteriale  

b) Diplomë  

 

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”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.  



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. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin 

në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve 

të kontratës. 

 

2.3.4 Nje punësim i të paktën 8 (tetë) personave për muajin e fundit të vërtetuar me :  

a) Vërtetim të lëshuar nga autoritetet përkatëse,në mënyrë elektronike, ku të specifikohet numri 

i  punonjësve për secilin muaj; 

b) Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhen 

e kërkuar. 

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit . 

Dokumentacioni provues, që OE i disponon punonjësit e mësipërm, do të dorëzohët nga ofertuesi i 

kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. 

 

Argumentimi: Ky kriter eshte vendosurbazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjin nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 39, pika 6/ç), 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 minimale punetore dhe personelin e kualifikuar 

për realizimin me sukses të kontratës.  

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, grafiku i punimeve, zërat e punimeve 

dhe orët e punës etj. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë per periudhen e kerkuar, 

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 

 

2.3.5  Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e të gjitha 

punimeve në këtë objekt, të cilët duhet të figurojnë në licencen si dhe listëpagesat e shoqërisë per 

muajin e fundit, si mëposhtë: 

 1 (një) inxhinier Ndertimi  

 

Për punonjësin e mësiperm duhet të paraqitet kontrata e punës noteriale e vlefshme dhe diploma. 

 

Drejtuesit teknik duhet të jenë të punësuar sipas kritereve të VKM nr. 42 date 16.01.2008, i ndryshuar, sa i 

takon ndalimeve të dypunësimit. Per kete arsye te paraqitet deklarate perkatese nga Administratori i 

shoqerise. 

 

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit . 

Dokumentacioni provues, që OE i disponon punonjësit e mësipërm, do të dorëzohët nga ofertuesi i 

kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. 



 

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.Kriteri për stafin drejtues 

teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Numri i stafit 

kryesor teknik si numri i inxhinierëve 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.  

 

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjës të kualifikuar, si mëposhtë : 

 1 (një) punonjës teknik ndertimi  

 1 (një) punonjës shofer 

 1 (një) punonjës murator/suvatues 

 

Për punonjësit e mësiperm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme; 

deshmia/çertifikata/diploma si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqerisë për muajin e fundit. 

Çertifikatat/diplomat/deshmia duhet te jene te leshuara nga institucione publike/private  te licencuara 

sipas ligjit nr.15/2017 ”Per arsimin dhe formimin professional  ne R.SH “ I ndryshuar.      

Ndërsa për teknikun e ndërtimit do të pranohet vetem diploma e shkollës së mesme/licence profesionale 

nga institucionet përkatëse. 

Nuk do të njihen si dëshmi profesionale kurset e trajnimit të lëshuara nga subjektet të cilat nuk janë të 

licensuara/akredituara nga institucionet përkatëse për licensimin/akreditimin e tyre. 

Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit . 

Dokumentacioni provues, që OE i disponon punonjësit e mësipërm, do të dorëzohët nga ofertuesi i 

kualifikuar i pari përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit. 

 

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. Kriteri për punonjesit e 

kualifikuar lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve, duke 

krijuar besueshmërinë se kane përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar 

kontratën. 

 

2.3.7 Operatori ekonomik të ketë në stafın e tij:   

1 (një) punonjës të pajisur me çertifikatë “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, në 

përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M-



së Nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores”, “Për sigurinë në kantier”. Për këtë duhet të 

paraqitet çertifikata e trajnimit për “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit për punë”, e dhënë nga 

një organizem i liçensuar, shqiptar ose i huaj. 

 

Për punonjësin e mësiperm duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme si dhe të figurojë në listëpagesat e 

shoqerisë për muajin e fundit. 

 

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. 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.  

Këto kritere jane vendosur ne mbeshtetje te Ligjit 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe 

shëndetin në punë” si dhe të VKM Nr.312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë 

në kantier”. Njësia e prokurimit gjykon se për mbarëvajtjen e punimeve, me qëllim garantimin e 

sigurisë dhe mbrojtjen e shëndetit, nëpërmjet parandalimit të rreziqeve profesionale, eleminimit të 

faktorëve që përbëjnë rrezik dhe aksident si dhe në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga legjislacioni 

sektorial në fuqi, është e nevojshme prezenca e ekspertit per sigurine dhe mbrojtjen e shëndetit në 

punë në kantierin e punimeve. Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 10237, datë 18.02.2010 “Për sigurinë dhe 

shëndetin në punë” si dhe të VKM Nr.312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores për sigurinë 

në kantier”. 

2.3.8 Disponimi ose mundesia e sigurt e disponimit ne pajisjet/kapacitetet e meposhtëme teknike, qe 

nevojiten per ekzekutimin e kontrates: 

Lloji i Mjetit Sasia 

Betoniere min. V=0.25 m3 Cope 2 

Matrapik  Cope 1 

Kamionçine me kapacitet mbajtes deri 5 ton Copë 1 

 

a) Për mjetet që regjistrohen ne regjistra publike duhet të paraqitet dokumenti që verteton 

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, Çertifikaten e pronesise, 

Çertifikatë për transport mallrash për llogari të vetë (vetem mjetet e transportit) dhe siguracionin e 

mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumentet e mesiperme duhet te 

shoqerohen me kontraten noteriale perkatese te qerase, e vlefshme per te gjithe periudhen e 

realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Per mjetet e transportit me qera te paraqitet gjithashtu 

Çertifikatë për transport mallrash për te trete dhe me qira. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te 

paraqiten aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes. 

 

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/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.  

Numri dhe lloji i makinerive, mjeteve dhe paisjeve ne pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme 

në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, 

orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar 

kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të 

tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin 

operatorët.Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe 

kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete 

të tjera fizike, aftësitë organizative. Makinerite, pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura 

ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe 

të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet 

sipas specifikave.  

Numri i mjeteve, makinerive dhe pajisjeve 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. 

 

 

2.3.9 Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paraqese certifikata te vlefshme:  

 SSH/EN-ISO 9001     ( Sistemi i menaxhimit të cilesisë) ose ekuivalent 

 

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, cdo anëtar i ketij bashkimi duhet të dorëzojë 

çertifikata ISO sipas zërave të punimeve  që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes). 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të 

cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik”, dhe nenin 39, pika 8 dhe nenin 44 pika 1 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Për vet natyrën e veçantë, vendndodhjes dhe përmasat 

e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rendësishme që operatorët si zbatues, të 

kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë.Sistemi i menaxhimit të cilësië, mjedisit 

dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në 

arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të 

pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në 

nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të 

lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me 

standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe 

sigurisë në punë. 

 

Argumentimi i specifikimeve teknike  
Projektet ,Specifikimet Teknike dhe Relacionet per proceduren respektive jane hartuar nga 

inxhinieret e struktures se Bashkise Elbasan.Ne hartimin e tyre jane marre ne konsiderat kerkesat 

ligjore te fushes se planifikimit dhe zhvillimit te territorit si dhe normat perkatese te Ligjit nr. 9290 , 



date 7.10.2004 “Për produktet e ndërtimit” i ndryshuar dhe Vendim i KM nr.312, datë 5.5.2010 Për 

miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” si dhe kerkesat e ligjit te Ligjit Nr. 10480 datë 

17.11.2011 , "Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore".  

Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren 

respektive.  

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

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

tyre’’,  

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”.  

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet 

asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose 

shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose 

origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose 

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e 

mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 

36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”. 

 

                                                       NJESIA PROKURIMIT 

 


