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Data 17.01.2023 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall  

 

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:  

 

Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve 

 

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

 

50110000‐9 (Shërbime për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve). 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  3 500 000 (tre milion e pesëqind mijë) 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 Objekteve Publike, ka 

hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për 

kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Sigurimin e ofertës, sipas shtojcës 3; 

b. Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9, të DT. 
 

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.   Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1     Kapaciteti profesional i operatorëve ekonomikë:     

2.1.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me Licencën e kategorisë VII.3.B.1, 

“Riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe 

rimorkiove”, për pikat a, b dhe c, të lëshuar nga organet kompetente shtetërore 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”. 
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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”, të ndryshuar, si dhe në zbatim të Udhëzimit të 

Ministrit të 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. 

2.1.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë pajisur me Çertifikatën ISO 9001 ose ekuivalente, 

lidhur me sistemin e menaxhimit të cilësisë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të jetë 

e vlefshme. 

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”, është kërkuar kjo 

certifikatë me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë certifikuar në 

sistemin e menaxhimit të cilësisë. Nisur nga rëndësia, volumi i kontratës,  rëndësia e AK (Autoritetit 

kontraktor) të përfshirë në këtë procedurë është e rëndësishme me qëllim realizimin me sukses të 

kësaj procedurë që operatori pjesëmarrës të provojnë se ka një sistem të menaxhimit të cilësisë, pra 

të demonstrojnë aftësinë e tij për të ofruar vazhdimisht shërbime që plotësojnë kërkesat e 

konsumatorëve pra të AK-së dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullative me qëllim të rrisë 

kënaqësinë e konsumatorit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit, duke përfshirë proceset për 

përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit dhe sigurimin e konformitetit ndaj klientit pra Ak-së. 

2.1.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë pajisur me Çertifikatën ISO 45001 ose ekuivalente, 

lidhur me sistemin të shëndetit dhe sigurisë në punë, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe 

të jetë e vlefshme. 

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”, është kërkuar kjo 

certifikatë me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë certifikuar në 

sistemin e shëndetit dhe sigurisë në punë. Është kërkuar kjo çertifikate pasi ofron një kuadër për 

menaxhimin efikas të shëndetit dhe sigurisë në punë përfshirë gjithë aspektet e menaxhimit të riskut 

dhe të përputhshmërisë ligjore nga operatorë ekonomikë, të cilët do të ekzekutojnë këto kontrata 

shërbimi. Një OE i certifikuar sipas këtij standardi është në gjendje të: 

• Krijojë kushtet më të mira të punës në gjithë organizatën e tij; 

• Identifikojë kërcënimet dhe vendos kontrollin për menaxhimin e tyre; 

• Redukton aksidentet dhe sëmundjet në vendin e punës duke minimizuar kostot dhe kohën    

      Joproduktive; 

• Përfshin dhe motivon stafin me kushte më të mira dhe më të sigurta pune; 

• Dëshmon përputhshmëri ndaj klientëve dhe furnitorëve; 

Të gjitha këto janë garanci se OE i shpallur fitues i cili është i certifikuar sipas këtij standardi ka 

kapacitetet e duhura për realizuar me sukses kontratat me AK-të. 
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2.1.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë pajisur me Çertifikatën ISO 16949 ose ekuivalente, 

lidhur me sistemin e shërbimeve për automjetet, e cila të përfshijë objektin e prokurimit, si dhe të 

jetë e vlefshme. 

 

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”, është kërkuar 

kjo certifikatë me qëllim që operatorët ekonomikë që do të zbatojnë kontratën të jenë çertifikuar 

në sistemin e menaxhimit të shërbimeve për automejtet. Nisur nga rëndësia, volumi i kontratës,  

rëndësia e AK (Autoritetit kontraktor) të përfshirë në këtë procedurë është e rëndësishme me qëllim 

realizimin me sukses të kësaj procedurë që operatori pjesëmarrës të provojnë se ka një sistem të 

menaxhimit të shërbimeve për automjetet, pra të demonstrojnë aftësinë e tij për të ofruar 

vazhdimisht shërbime që plotësojnë kërkesat e AK-së dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe 

rregullative që synon zhvillimin e një sistemi të menaxhimit të cilësisë i cili siguron përmirësim të 

vazhdueshëm, duke theksuar parandalimin e defekteve dhe reduktimin e ndryshimeve dhe 

mbetjeve në procesin e riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve. Qëllimi i standardit është të 

përmirësojë sistemin dhe cilësinë e procesit për të identifikuar problemet dhe rreziqet në procesin 

e riparim-shërbimit të automjeteve, për të eliminuar shkaqet e tyre dhe për të ekzaminuar dhe marrë 

masa korrigjuese dhe parandaluese për efektivitetin e tyre me fokusin kryesor shmangien e 

gabimeve. 

2.1.5  Organi i vlerësimit të konformitetit të çertifikatave ISO të kërkuara për operatorin ekonomik 

ofertues të jetë i akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në Republikën e Shqipërisë 

ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë.  

Shënim: Ky kriter (2.1.5) do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes 

nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9 të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë 

autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose 

nëse do të jetë nevoja për t’u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor. 

Argumentimi:  Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 pika 2 c) të LPP, 

nenit 44  të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Ky 

kriter është vendosur në përmbushje të detyrimeve ligjore që përcaktojnë Ligji nr.116/2014, datë 

11.09.2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të Konformitetit”, Ligji nr.10489 datë 

15.12.2011  “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, VKM nr. 667, 

datë 29.7.2015 “Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit”. 

 

2.2  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

       

2.2.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore (bilancet) gjatë 

3(tre) viteve të fundit (2019, 2020, 2021) të çertifikuar nga organet tatimore. Në rast se operatori 

ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë 

bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar. Kjo 

kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ 

ndërmjet aktivit dhe pasivit. 
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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”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, ndërsa kushti që bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-ekspertizën e 

ekspertit kontabël të autorizuar është vendosur në zbatim të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 

05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit 

të miratuar”i ndryshuar. 

 

2.2.2  Xhiroja vjetore e operatorit ekonomik ofertues gjatë 3(tre) viteve të fundit (2019, 2020, 

2021) të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit dhe kjo të jetë e vërtetuar nga Drejtoria 

Rajonale Tatimore me shkresë ose me dokument të nxjerrë online me vulë elektronike. Ky kriter 

konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të 

paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor. 

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: Vlera e kërkuar është në përpjestim të drejtë me fondin limit të 

procedurës. Kërkesat e mësipërme i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjëndjes 

financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të 

kontratës.  

2.2.3  Operatori ekonomik ofertues duhet të mos ketë detyrime për taksat vendore 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), duke paraqitur një vërtetim nga organet e qeverisjes 

vendore ku ushtron aktivitetin. Në rast bashkimi operatorësh ekonomikë, vërtetimin nga organet e 

qeverisjes vendore duhet ta ketë secili subjekt më vete.  

Shënim: Ky kriter (2.2.3) do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes 

nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9 të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë 

autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose 

nëse do të jetë nevoja për t’u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor. 

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”, 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. 
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2.3  Kapaciteti teknik: 

2.3.1  Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë kryer shërbime të ngjashme në një vlerë jo më të 

vogël se 20% të fondit limit, të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së 

njoftimit të kontratës. Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë; 

a) Kontrata të realizuara me autoritete kontraktore, të cilat duhet të jenë të shoqëruara me 

vërtetimin e realizimit me sukses të saj, lëshuar  nga autoriteti kontraktor ku të shprehen qartë 

datat, shumat dhe shërbimet e realizuara ose vërtetimin për realizimin me sukses të kontratës 

shoqëruar me faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qartë datat, shumat dhe shërbimet e 

realizuara. b) Për shërbime të realizuara me subjekte private operatori ekonomik ofertues 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 55, pika 4/b në kushtet kur kjo procedurë prokurimi 

është procedurë e thjeshtuar të VKM-së  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 në 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: Në zbatim të nenit 55, pika 4/b në kushtet kur kjo procedurë prokurimi 

është procedurë e thjeshtuar të VKM-së  nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”. 

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij të punësuar në funksion të realizimit 

të objektit të prokurimit të paktën 5 (pesë) punonjës, për periudhën Nëntor 2022 – Dhjetor 2022 

dhe në vazhdim, nga të cilët në stafin teknik gjatë kësaj periudhe të jenë të punësuar për çdo muaj 

të paktën 1 (një) inxhinier mekanik i profilit autotransport (mjete lëvizëse), 1 (një) elektrout, 

1(një),motorrist dhe 1 (një) xhenerik. 

Në lidhje me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: 

 Listëpagesat e sigurimeve shoqërore të lëshuara nga organet kompetente shtetërore, për 

periudhën Nëntor 2022 – Dhjetor 2022, ku punonjësit me profesionet e kërkuara më sipër 

të jenë detyrimisht të pasqyruar në to. 

 Diplomat përkatëse të stafit teknik, kontratat e punës dhe dëshmitë e kualifikimit 

profesional të lëshuara nga subjekte të liçensuara nga organet kompetente shtetërore ose të 

njohura nga Republika e Shqipërisë. Kontratat e punës duhet të kenë një afat vlefshmërie 

për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës. 

 Vërtetim nga organet kompetente shtetërore për numrin e punonjësve të siguruar për 

periudhën Nëntor 2022 – Dhjetor 2022.  

Shënim: Ky kriter (2.3.2) do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes 

nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9 të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë 

autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose 

nëse do të jetë nevoja për t’u kërkuar sqarime nga Autoritetit Kontraktor. 
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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) dhe 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 natyres se shërbimeve që kërkohen të prokurohen siç janë 

shërbimet për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve është e nevojshme pasja e një stafi teknik 

e vërtetuar kjo në bazë të kodeve të punësimit të profesioneve të përcaktuara në Vendimin e 

Këshillit të Ministrave Nr. 514, datë 20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve 

(LKP), të rishikuar”, për realizimin me sukses të kontratës. Ky numer minimal është kërkuar duke 

u bazuar në numrin e objekteve në të cilat do të kryhen shërbimet si dhe natyrën dhe numrin e 

shërbimeve që kërkohen. 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 të aftë profesionalisht për realizimin e objektit. 

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

mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:   

 1 (një) urë ngritëse me kapacitet ngritës sipas nevojave të mjeteve që do të riparohen.  

 1 (një) pajisje për kontrollin dhe testimin/diagnostifikimin e difekteve elektronike të 

automjeteve.  

 1 (një) pajisje per kontrollin dhe testimin e sistemit të frenimit të automjeteve. 

 1 (një) pajisje per kontrollin dhe testimin e sistemit të amortizimit të automjeteve. 

 1 (një) pajisje per kontrollin dhe testimin e difekteve në sistemin e drejtimit. 

 1 (një) pajisje të lëvizshme për ndezje emergjente të mjeteve 12v & 24v. 

 1 (një) pajisje për kontrollin dhe komprimimin e gazit të A/C. 

 1 (një) gropë për kontrollin dhe riparimin e mjeteve të tonazhit të rëndë. 

Për mjetet dhe pajisjet e mësipërme, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë dokumentat 

që vërtetojnë se, këto mjete dhe pajisje i ka në pronësi, ose me qera, ose me huapërdorje (fatura 

blerje/dokumente zhdoganimi/kontrata qiraje/kontrata huapërdorje/ kontrate dhurimi/çdo 

dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë ose përdorimit sipas Kodit Civil të 

Republikës së Shqipërisë) dhe fotografi të pajisjeve të mësipërme të cilat disponon aktualisht në 

servis sipas kërkesave të DST. 

Shënim: Ky kriter (2.3.3) do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes 

nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9, të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë 

autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose 

nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.  

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/ 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 
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kontrate janë shërbimet për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve, të cilat duhet të realizohen 

sipas specifikimeve teknike, duhet të dëshmojnë që kanë minimalisht, makinerinë e përcaktuar më 

sipër. Ky kriter është vendosur, gjithashtu edhe për arsye se është çmuar si e nevojshme zotërimi 

i këtyre pajisjeve specifike, të konsideruar nga AK si të domosdoshme për realizimin  e shërbimit. 

Referuar natyrës së objektit të prokurimit për realizimin me sukses të shërbimeve është e 

nevojshme pajisja e këtyre pajisjeve.  

 

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të provojë se disponon të paktën 1 (një) ambjent/servis ku ushtron 

veprimtarinë, me sipërfaqe minimale sipas përcaktimeve ligjore, për kryerjen e shërbimit të 

riparimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve, për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin e 

mëposhtëm: 

 Dokumenta që vërtetojnë se këtë ambjent e ka në pronësi ose me qera. Fatura blerje/ 

dokumente zhdoganimi/kontrata qiraje. Nëse ambjenti merren me qira të paraqiten aktet e 

pronësisë së qiradhënësit. 

 Fotografi të pajisjeve të mësipërme të cilat disponon aktualisht në servis sipas kërkesave 

të DST. 

 Në rast se servisi, që disponon operatori ekonomik, ndodhet jashtë territorit të Bashkisë 

Tiranë, ku ndodhet autoriteti kontraktor, operatori ekonomik duhet të paraqesë një 

deklaratë me shkrim, se do të kryejë me shpenzimet e veta transportin e mjeteve, nga 

vendndodhja e autoritetit kontraktor deri në servis dhe anasjelltas, për të gjitha shërbimet 

e kërkuara në Shtojcën 6. 

Shënim: Ky kriter (2.3.4)  do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes 

nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9, të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë 

autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose 

nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK. 

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 

ku ushtron aktivitetin e tij me qëllim realizimin te objektit të prokurimit. 

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me shkrim që në rast defekti i cili 

shkakton teknikisht pamundësinë e lëvizjes vetë të automjeteve të autoritetit kontraktor do të vërë 

në dispozicion pa pagesë automjet të specializuar për transportin e automjeteve të difektuara, 

(Karroatrec), për transportimin e automjeteve të difektuara nga ambjentet e autoritetit kontraktor 

deri në servisin e kontraktuesit.  
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Për të vërtetuar përmbushjen e këtij kriteri operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë, Lejen e 

Qarkullimit, Siguracionin, Kolaudimin të vlefshme, ose në rast se nuk e ka automjetin në pronësi 

të paraqesë një kontratë qiraje ku të ofrohet për një afat sa kohëzgjatja e kontratës së parashikuar 

si dhe dokumentacionin shoqërues për qarkullimin e automjetit (Lejen e Qarkullimit, Siguracionin, 

Kolaudimin) të vlefshme. 

Shënim: Ky kriter (2.3.5) do të konsiderohet i përmbushur nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes 

nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9, të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë 

autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose 

nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK. 

  

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 riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve, ndër të cilat mund të 

ndodhë që në raste të caktuara duhet të transportojnë një automjet të difektuar në ambjentet e 

servisit që disponon operatori ekonomik kontraktues, është e domosdoshme që operatorët 

ekonomikë ofertues duhet të dëshmojnë që vënë në dispozicion me shpenzimet e veta minimalisht, 

1 (një) automjet karrotrec me qëllim realizimin te objektit të 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 gazoil kurse motorrçikletat 

me benzinë. 

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

teknike kombëtare dhe ndërkombëtare të miratuara. 

Argumentimi: Në funksion të realizimit me sukses të detyrave të tij, Autoriteti Kontraktor, 

Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike disponon rreth 20 automjete transporti, tipologjia 

dhe larmia e të cilave varion që nga kamionçinat, kamionë me akse të ndryshme, automjete të 

transportit të veçantë, motoçikleta dhe motorrë diesel të stacionuar për shërbime të ndryshme. 

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 dhënien e një 

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

të mjeteve të AK-së.  
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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”. 
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