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PROCESVERBAL – Tipi i kontratës -Shërbim 

 

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:  

 

Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit  

 

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

 

Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi për kamionë    50114000‐7 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  19.124.350 (nëntëmbëdhjetë milion e njëqind e njëzet e katër 

mijë e treqind e pesëdhjetë) 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 Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe 

Ndriçimit Publik 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. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 9 

 

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. 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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

1. Çertifikatë ISO 9001-2015 ose ekuivalent. (e vlefshme dhe e akredituar nga DPA ose nga 

Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë). 

 



Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 të LPP, nenit 44  të 

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

çertifikatë është kërkuar me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë 

certifikuar në sistemin e menaxhimit të cilësisë. Certifikata duhet të jetë e lëshuar nga një organ i 

vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma 

ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Nisur nga rëndësia, volumi i 

kontratës është e rëndësishme realizimi me sukses i kësaj procedure dhe operatorët pjesëmarrës të 

provojnë se kanë një sistem të menaxhimit të cilësisë duke demonstruar aftësinë e tyre për të ofruar 

vazhdimisht mallra që plotësojnë dhe garantojnë kërkesat e AK-së. 

2. Çertifikatë ISO 45001-2018 ose ekuivalent (e vlefshme dhe e akredituar nga DPA ose nga 

Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika 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 8) të VKM nr.285, datë 19.05.2021  “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Kriteri i vendosur në referencë të dispozitave të 

sipërcituara, përcakton se ofertuesit dhe rrjedhimisht fituesi i mundshëm, vërtetojnë se zotërojnë 

kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale dhe duhet të jetë i pajisur me certifikata, të lëshuara 

nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e ofertuesit me standarde te kërkuara të 

cilësisë, përfshirë edhe standardet për sigurinë në punë.  

3. Licencë të kategorisë VII.3.B.1, “Riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të 

motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”,  për pikat a, c, në përputhje me 

legjislacionin, për lejet dhe licencat, si dhe Udhëzimin e Ministrisë së Transportit dhe 

Infrastrukturës, me nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe 

rimorkiove”, për ambientin ku ushtron këtë aktivitet. 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenit 41, pika 4, gërma a) e VKM nr.285, datë 19.05.2021  

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar; në zbatim të Udhëzimit të 

Ministrit të i Transportit dhe Infrastrukturës Nr.1546, datë 29.03.2016, “Autoriparimi i 

mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për kryerjen e shërbimeve, objekt i 

kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore. 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

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 vlera e 

fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën 

e xhiros minimale,  pra sa vlera e fondit limit, në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar. 

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”, i ndryshuar.  



Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

Autoriteti Kontraktor i është referuar VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, neni 43, pika 2, gërma b) dhe vlerën e xhiros minimale vjetore e ka 

përcaktuar brenda kufirit maksimal të lejuar nga ky nen. 

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që 

mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros 

brenda këtij marzhi. 

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

Ligjin 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".  

 (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen 

nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore). 

 

2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 

2019,2020,2021 të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, 

vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41 të Ligjit Nr.10091, datë 

05.03.2009 “Për auditimin ligjor,organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të 

regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku bilancet e dy viteve të 

njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

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”, i ndryshuar.  

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit 

të fushës, konkretisht, të nenit 41 të Ligjit Nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i 

ndryshuar,  në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat" i  

ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat 

juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara 

publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese). 

 

3. Deklaratë nga Operatori Ekonomik për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga 

Pushteti Vendor për vitin 2022, ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar 

sipas Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. (Në 

çdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit 

të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe 

dokumente mbështetëse për këto sqarime. Operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të 

dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, 

të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimin e shlyerjes së taksave vendore). 



Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, në  nenin 

43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar , në ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Për procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 

2, gërma  d)  dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

Referuar sa më sipër, Autoriteti Kontraktor gjykon se kriteri i vendosur lidhur me dorëzimin nga 

ana e operatorëve ekonomikë të deklaratës për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2021 sipas 

kësteve pranë bashkisë/ve ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij është në përputhje me 

kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave 

Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të 

regjistrimit pranë Qëndrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e 

aktivitetit të tyre dhe për t’iu nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht 

në këtë ligj. 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

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

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

të vogël se 40 % 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 dhe fatura 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 vetëm 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 41, pika 3 (ose në rastin e procedurave të 

thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), 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 përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që 

furnizimet  e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40 % 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:  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur brenda kufirit të vlerës të 

përcaktuar në rregullat e prokurimit publik dhe i shërben AK për të treguar se ofertuesit me 

kapacitetet e tyre kanë realizuar kontrata të ngjashme me objektin që prokurohet, në vlerë jo më 



të vogël se 40 % të fondit limit, në afat, me cilësi dhe rrit besueshmërinë mbi përvojën që ka 

ofertuesi në treg. Përvoja e ngjashme konsiderohet si kriter thelbësor dhe si rrjedhim operatorët 

ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi të tilla si refernca/fatura tatimore, për të provuar kryerjen 

e tyre qoftë me sektorin privat dhe atë publik. 

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave 

të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e 

kërkuar të kontratave të ngjashme  brenda këtij marzhi. 

 

2. Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar në stafin e tij: 

1 (një) punonjës me  profile pune, inxhinier mekanik, profili transport ose teknik, 

mekanik transporti, në detyrën/rolin e drejtuesit teknik. 

 

Për punonjësin, me profesionin si mësipër, duhet të paraqesi:  

- Diplomë/dëshmi kualifikimi sipas profilit të mësipërm, 

- Kontratë individuale pune të vlefshme ku të jetë përcaktuar roli i tij si drejtues teknik.  

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 9 të DT. 

Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rast se OE kualifikohet i pari, por përpara 

publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit ose nëse kërkohen sqarime nga 

autoriteti kontraktor. 

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/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 

stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Autoriteti 

Kontraktor ka kërkuar që kontraktuesi duhet të përcaktojë një  person përgjegjës (drejtues teknik)  

për kryerjen e shërbimeve i cili kanë  një rol të rëndësishëm  në mbarëvajtjen e punimeve,  pasi ata  

janë  përgjegjës për zbatimin e  objektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij. 

Dokumentacioni plotësues i kërkuar në kriteret e vecanta për kualifikim pjesë përbërëse e 

dokumentave të tenderit, sikundër janë,  kontratë pune e vlefshme, diploma etj janë vendosur për 

arsye se me paraqitjen e  këtij dokumentacioni vërtetohet se ky person përgjegjës është operativ  

pranë Ofertuesve të mundshëm dhe në këtë mënyrë Autoriteti Kontraktor krijon bindjen se 

Operatorët ekonomikë pjesëmarrës zotërojnë personelin e nevojshëm për realizimin me sukses të 

objektit që prokurohet. Stafi teknik i kualifikuar është kërkuar ne raport me shërbimet qe kerkohen 

te realizohen. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, 

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij  

punonjës te afte profesionalisht per realizimin e objektit. 

 

3. Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë një personel teknik të nevojshëm për realizimin e 

kontratës, sipas profileve të mëposhtme :  

- 1 inxhinier elektronik ose megatronik 

- 1 motorrist 

- 1 xhenerik 



- 1 pompist 

- 1 saldator 

- 1 elektroauto 

 

Për personelin teknik, si më sipër, duhet të paraqesi:  

- Diplomë ose çertifikatë profesionale  

- Kontratë individuale pune të vlefshme. Punonjësit e mësipërm jo domosdoshmërisht duhet 

të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë. Ata mund të kontraktohen nga operatori ekonomik 

enkas për këtë procedurë prokurimi. 

 

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 9 të DT. 

Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rast se OE kualifikohet i pari, por përpara 

publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit ose nëse kërkohen sqarime nga 

autoriteti kontraktor. 

 

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”, 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. Konkretisht, 

referuar natyrës se shërbimeve që kërkohen të prokurohen eshte e nevojshme pasja e nje stafi 

teknik me keto profesione,vertetuar kjo ne baze te kontratave te punës si dhe të deklaratës se 

plotësuar nga operatori ekonomik me qellim realizimin me sukses të kontrates. Bazuar ne numrin 

e automjeteve qe kane nevoje per kryerjen e sherbimeve si dhe natyren dhe numrin e sherbimeve 

qe kerkohen është kërkuar një numer minimal personeli teknik. Bazuar në parashikimet e 

mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori 

ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij  punonjes te afte profesionalisht per realizimin e 

objektit. 

 

4. Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon të paktën 1 (një) ambient me sipërfaqe 

minimale 100 m2, ku ushtron veprimtarinë për kryerjen e shërbimit të riparimit dhe 

mirëmbajtjes së automjeteve, për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm: 

a) Dokument  që vërteton pronësinë ose huapërdorjen ose qiramarrjen si më poshtë: 

 Dokumentacioni që vërteton pronësinë: 

- Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj; ose 

- kontrata e shitblerjes; ose 

- kontrata e dhurimit; ose 

- çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë sipas Kodit Civil të 

Republikës së Shqipërisë. 

 Dokumentacioni që vërteton huapërdorjen: 

- Kontratë huaje. 

 Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira: 



- Kontratë qiraje. 

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

prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ 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 në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion ambjentin për të 

përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga fakti se 

shërbimi që ofrohet objekt i kësaj kontrate është riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve, te cilat 

duhet te dërgohen ne ambjentet e servisit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor është e 

domosdoshme që operatorët ekonomik duhet të dëshmojnë që kanë minimalisht, 1 (një) ambjent 

me sip. 100 m2, ku ushtron aktivitetin e tij me qëllim realizimin te objektit te prokurimit.Kjo 

siperfaqe është në perputhje te plote me kerkesat më minimale qe duhet te plotesoje një servis i 

cili do te ofroje dhe garantojë sherbim për  rreth 32 mjete, natyra,tipologjia dhe larmia e të cilave 

varion që nga kamionet te tonazheve te renda, transportier rimorkio, fadroma, ekskavator me goma 

dhe me zinxhir, rula, autokulla, frezë asfalti, shtruese asfalti etj.  

 

5. Operatori ekonomik duhet të paraqes një deklarate ku merr përsipër kryerjen e transportit të 

mjeteve, të cilat janë të difektuara dhe nuk kanë mundësi për vetëlëvizje, nga vend bllokimi i 

tyre deri në servis, pa pagesë. 

 

6. Operatori ekonomik duhet të deklarojë se merr përsipër, në varësi të llojit të difektit të mjetit, 

riparimin e tyre edhe në vendin ku ka ndodhur avaria.  

7. Operatori ekonomik duhet të deklaroj se pranon të kryhet verifikimi i ambjenteve të servisit, 

nga ana e Autoritetit Kontraktor. 

 

 

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

dhe nenit 41, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, me anë të deklaratave të mësipërme (pika 5-7), duke u nisur edhe nga natyra e shërbimit 

objekt prokurimi, synohet që fituesi i procedurës së prokurimit te garantoje AK-ne per kryerjen e 

sherbimit sipas kerkesave dhe aksesin e AK-së te kryeje verifikime  nese do te jete e nevojshme.  

  

8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë garancie për pjesët e këmbimit dhe ndërrimin 

e tyre, për një periudhë jo më pak se 6 (gjashtë) muaj nga data e këtij ndërrimi. 

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

dhe nenit 41, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, me anë të deklaratës të mësipërme synohet që fituesi i procedurës së prokurimit gjatë 

periudhes se garancise, të garantojë Autoritetin Kontraktor të përfshirë në këtë procedurë, 

riparimin, mirëmbajtjen dhe shërbim pa pagesë konform specifikimeve teknike. 

 

9. Operatori ekonomik duhet të provojë se ka në dispozicion, apo mund t’i vihet në dispozicion, 

minimalisht 1(një) karrotrec, për transportimin e automjeteve të difektuara, për të cilin duhet 

të paraqesë dokumentat:  



a) Dokumentacion që vërteton pronësinë ose marrjen me qera: 

- Dokumentacioni që vërteton pronësinë: Çertifikata e pronësisë se mjetit, e lëshuar nga 

institucioni i autorizuar me ligj / Kontrata e shitblerjes / Kontrata e dhurimit / Çdo 

dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë, sipas Kodit Civil të Republikës 

së Shqipërisë.  

- Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira: Kontratë qiraje.  

b) Leje qarkullimi e mjetit;    

c) Certifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore; 

d) Policë për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve rrugore. 

 

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 9 të DT. 

Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rast se OE kualifikohet i pari, por 

përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit ose nëse kërkohen 

sqarime nga autoriteti kontraktor. 

 

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

prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ 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 në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike 

për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Nisur nga 

fakti se objekt i kësaj kontrate është riparim dhe mirëmbajtje e automjeteve, nder te cilat mund te 

ndodh qe ne raste te caktuara  duhet të transportojnë nje automjet te difektuar ne ambjentet e 

servisit qe disponon OE, është e domosdoshme që operatorët ekonomik duhet të dëshmojnë që 

kanë minimalisht, 1 (një) automjet, konktetisht karrotrec me qëllim realizimin te objektit te 

prokurimit. 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Specifikimet teknike janë hartuar nga grupi i posaçëm, i cili është ngritur me Urdhër të Titullarit 

për hartimin e specifikimeve të teknike në përputhje me nenin 36, të ligjit nr.162/2020 “Për 

Prokurimin Publik”, si dhe nenit 41 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

 

Specifikimet teknike: 

 

 Mjetet motorike janë të modeleve dhe vite prodhimi të ndryshme, sipas tabelave në 

shtojcën 6, ku jepen të detajuara të dhënat e çdo mjeti.  

 Mjetet motorike për nga lloji i karburantit që përdorin janë me naftë. 

 Pjesët e këmbimit duhet të jenë të reja, të amballazhuara dhe duhet të përmbushin standartet 

europiane të konformitetit sipas normativave CE.  Pjesët e këmbimit për mjetet që nuk janë 

prodhim europian nuk i nënshtrohen kushtit të standartit CE. 

 

 



 

Argumentimi:  

 

Në funksion të realizimit me sukses të detyrave të tij, Autoriteti Kontraktor, Drejtoria e 

Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik disponon një flotë prej rreth 32 mjetesh dhe më 

shumë, tipologjia dhe larmia e të cilave varion që nga kamionçinat, kamion me akse të ndryshme, 

transportier rimorkio, fadroma, ekskavator me goma dhe me zinxhir, rula, autokulla, frezë asfalti, 

shtruese asfalti etj. 

Specifikimet teknike janë hartuar në përputhje të plotë me kërkesat që ka çdo mjet sipas tipologjisë, 

vitit të prodhimit, kilometrave të përshkuara dhe/ose orëve të punës, me qëllim dhenien e një 

informacioni sa më të plotë për çdo mjet për kryerjen dhe sigurimin e një shërbimi cilësor të 

mjeteve të AK-së.  

 

Specifikimet teknike gjenden në shtojcën 5 të Dokumentave Standarte të Tenderit. 

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

përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë 

cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në 

përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 40, 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”. 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

 

 

 

 


