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                                                      BASHKIA KUÇOVË 

 

Data_____ / _____/ 2023 

 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMINE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM 

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

 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT: 

 

“Rikualifikimi urban i lagjes Llukan Prifti, ndriçimi rrugor” 
 

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

 

 

Kodi 34993000-4   (Ndriçues rrugorë) 

 

VLERA E FONDIT LIMIT :  

 

3 310 304 (tre milion e treqind e dhjetë mijë e treqind e katër) Lekë pa TVSH . 
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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 Kuçovë ka hartuarprocesverbalin për argumentimin 

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

me përmbajtjen si më poshtë: 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 3.... 

 

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

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

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2022 duke mbajtur në konsideratë dhe 

përcaktimet e Ligjit Nr 9632, datë 31.10.2006”Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, 

lidhur me afatet e kryerjes së pagesave të caktuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, pranë 

njësive vendore ku operatori ekonomik ushtron aktivitetin e ti sipas QKB-së. 

 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit. 

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

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

publik” dhe ne ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

Për Taksat Lokale  

 

Në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “ Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 9 

përcaktohet se : 

 Në taksat vendore përfshihen :  

1. Taksa vendore mbi biznesin e vogël.  

2. Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat dhe taksa mbi 

tokën bujqësore.  

3. Taksa e fjetjes në hotel.  
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4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja.  

5. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme.  

6. Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve.  

7. Taksa për zënien e hapësirave publike.  

8. Taksa e tabelës.  

9. Taksa të përkohshme.  

Në nenin 14 po këtu, përcaktohet se : “1. Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë 

paguhet brenda datës 20 prill. Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë 

se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më vonë se data 20 janar e vitit të ardhshëm fiscal”. 

Bazuar mbi sa më sipër kërkesa e autoritetit kontraktor për pagesën e taksave lokale për 

vitin 2022 është në përputhje me ligjin 9632 datë 30.10.2006” Për sistemin e taksave 

vendore”. 

 

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

Kjo pikë përmbushet sipas pikës a) të Kritereve të Përgjithshme (Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8) 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin39, pika 

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

 

 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1. Operatorët ekonomikë ofertues duhet të japin informacione në bilancet e tyre vjetore për 

një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare duke filluar nga data e publikimit të 

njoftimit të kontratës, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në 

rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të neni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 

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

miratuar”, i ndryshuar, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivit dhe pasivit . 

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 dhe xhiros mesatare është bërë duke iu 

referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, 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, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi 

të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme 

në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji. 

Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit 

pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe 

çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. 

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar 

parashikimit në nenit 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për 

auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave 

financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) 

shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet 

kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, 

tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në 

mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) 

shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin 

ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë 

periudhës kontabël".  

 

 

 

 

2.2.2 Vërtetim për xhiron minimale vjetore për tre vitet e fundit ushtrimorë duke filluar nga data 

e shpalljes së njoftimit të kontratës, të ketë një vlerë jo më të ulët se 30% e vlerës së fondit limit 

që 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). 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj 

procedure, si dhe bazuar nënenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43 pika 2, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar.  
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Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë : 

 

Autoriteti kontraktor, në përcaktimin e vlerës së xhiros minimale vjetore (dhe konkretisht jo më 

pak se 30% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet) ka mbajtur në konsideratë  nenin 

43 pika 2 gërma b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” ku shprehimit thotë se : 

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: 

 

a) dyfishin e vlerës së përllogariturtë kontratës ose lotit1, në procedurat e prokurimit mbi 

kufirin e lartë monetar; 

b) vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të 

lartë dhe të ulët monetar;  

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”.  

 

 

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

qëmund 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 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, si dhe kërkesave të 

ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore 

të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në 

zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 

31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me 

anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në 

zbatim të këtij ligji”. 
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2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme: 

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 25% 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 80 % e vlerës limit të 

kontratës që prokurohet.  

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

 

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

dëshmitë e mëposhtme:  

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten 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.  

 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten 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. 

 

Për të vërtetuar përvojën e suksesshme në ekzekutimin e një kontrate të ngjashme,Operatori 

Ekonomik duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtëm : 

 

● Për kontrata për punë publike të realizuar me institucione shtetërore kërkohen: 

       a) Kontraten/at e Sipërmarrjes, 

       b) Situacion përfundimtare të objektit, 

       c) Formular Vlerësimi nga Investitori sipas Shtojcës përkatëse, 

       d) Akt Kolaudimi 

      e) Faturat tatimore  

● Për kontrata për punë publike është realizuar me subjekte private kërkohen:  

a) Kontraten/at e Sipërmarrjes, 

b) Situacion përfundimtare të objektit,  

c) Formular Vleresimi nga Investitori sipas Shtojcës përkatëse. 

d) Akti i Kolaudimit 

e) Faturat tatimore, 
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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” dhe nenit 39, pika 5 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 jo më e vogël se 25 % të vlerës së fondit 

limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël 80% të vlerës së fondit limit për punët totale të 

ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e 

sipërcituar. 

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

 

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët 

ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar 

kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e 

VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh 

ekonomikë, sipas pёrcaktimit tё pikave 2 dhe 3, tё nenit 14, tё LPP-sё, ku njëri prej të cilëve i 

përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. 

Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga 

anëtarët e këtij bashkimi nёpёrmjet njё kontrate bashkëpunimi tё hartuar ndёrmjet palёve.  

 

 

 

 

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

disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë: 

 

1) Inxhinier  Elektrik  1 (një) 

Inxhinieri i sipërcituar duhet të figurojë si drejtues teknik në liçensën e operatorit ekonomik 

ofertues dhe në listëpagesën e shoqërisë për një periudhë 3 mujore, duke filluar nga data e 

publikimit të njoftimit të kontratës . 

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë: 

Për Inxhinierin   Elektrik pjestar te stafit teknik të mësipërm  OE duhet të paraqesë kontrate pune 

e vlefshme, diplomë, librezë pune  dhe CV,  (Drejtuesit teknik të jenë të siguruar sipas 

legjislacionit në fuqi) . 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit. 

 

Në rastin konkret synimi bazë i autoritetit kontraktor është vërtetimi se subjektet ofertues 

zotërojnë staf të kualifikuar teknik për kryerjen e punimeve objekt kontrate.  
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Në nenin 8 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te 

ndertimit” parashikohet se “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, 

privatë ose publikë, vendas apo të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh 

ndërtimore." Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e 

ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e 

sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të 

ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standardet kombëtare 

ose europiane.Me materiale dhe produkte ndërtimi kuptohet çdo produkt i prodhuar për t'u 

përfshirë në mënyrë të përhershme në punimet e ndërtimit. 

Sa më sipër, në interpretim të dispozitave të mësipërme, zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet 

vetëm nga personat të pajisur me licencë të cilët njëherazi mbajnë përgjegjësi për realizimin e 

punimeve në përputhje me kushtet e kërkuara nga ana e autoritetit kontraktor. Lidhur me 

disponueshmërinë e Inxhinierit elektrik ,  njësia e prokurimit gjykon se për sa kohë që autoriteti 

kontraktor në preventivin e punimeve ka parashikuar punime të një natyre në të cilën shfaqet e 

nevojshme disponueshmëria i një Inxhinier elektrik i parë kjo në raport me  volumin e  

punimeve të parashikuara në preventivin dhe në projektin përkatës, kriteri i mësipërm është në 

përputhje dhe në  proporcion me volumin e kontratës, si dhe në raport me kohëzgjatjen e 

zbatimit të punimeve të parashikuar, vlerën dhe natyrën e saj, është një kërkesë në përpjestim me 

natyrën dhe objektin e punimeve dhe nuk shkon përtej asaj se çfarë është e nevojshme .  

 

 

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”të 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. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, 

relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga 

përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast 

rezulton në realizim jashtë afatit , jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. 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.  

 

 

Vërtetimi se operatorët ekonomik ofertues disponojnë inxhinierin e mësipërm për 1 

periudhë minimale 3 (tre) mujore në listëpagesa duke filluar nga publikimi i njoftimit të 

kontratës, është një kerkesë bindëse për autoritetin kontraktor në kuptim të ligjit të 

prokurimit publik, duke krijuar besueshmerinë dhe reputacionit për zbatimin me sukses të 

kontratës dhe në kohë. Kontrata e punës është lidhja që bëhet ndërmjet operatorit 

ekonomik dhe inxhinierit  të mësipërm që është  punonjës me kohë të plotë pranë firmës . 
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2.3.3 Operatorëtekonomik ofertues duhet të disponojnë punonjës të specializuar/të kualifikuar, 

për 3 (tre) muajt e fundit duke filluar nga data e publikimit të njoftimit të kontratës  si staf teknik 

punonjësit si më poshtë : 

 

 

NR EMËRTIMI PUNONJËS 

1 Elektriçist  2 (dy) 

2 Punonjës të specializuar për punimeve  në lartësi  2 (dy) 

3 Shofer  1(një) 

 Totali  5 (pesë) punonjës  

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e punonjësve  të mësipërm në përputhje me shtojcën 8 . 

 

Përpara lidhjes së kontratës për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatori 

ekonomik fitues duhet të paraqesë : 

Dëshmi kualifikimit të sigurimit tekniktë cilat të jenë të lëshuara nga shoqëri të akredituara nga DPA 

ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, ose çertifikata 

ekuivalente të tyre (të vlefshme), kontrate pune e vlefshme, çertifikatat përkatëse si edhe të figurojnë 

në listëpagesat e shoqërisë për një periudhë 3 mujore duke filluar nga data e publikimit të njoftimit të 

kontratës. 

Për shoferin të paraqitet  kontrata e punës dhe dëshmia e aftësisë profesionale  lëshuar nga 

DPSHTRR. 

Në rastin kur mjetet e kërkuar më poshtë në pikën 2.3.8 janë me qera nuk është kusht që shoferët të 

jenë në listpagesën e shoqërisë, ata do të lejohen të plotësohen nga ofertuesit edhe nëpërmjet 

kontraktimit. 

 

(Shënim: listoni dokumentacionin provues që dëshmon disponimin e stafit kryesor, mbështetës 

dhe të specializuar/kualifikuar të kërkuar, dhe nëse është rasti kërkesat për licencat profesionale 

individuale, apo certifikimet/kualifikimet që duhet të disponojnë anëtarët e stafit, sipas 

parashikimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe insitucionin që lëshon këto licenca apo 

certifikime/kualifikime). 
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Argumentiminë lidhje me pikën 2.3.3 . 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. 

 

 

Njësia e prokurimit sqaron se të gjithë punonjësit e kërkuar si më sipër me dëshmi kualifikimi të 

sigurimit teknik, përkojnë me punimet sipas preventivit të publikuar në SPE, dhe konkretisht : 

 

 Për Elektriçista 2 (dy) persona  

Nevojitet prezenca e tij në kantier për punimet që do të kryhen në “Rikualifikimi urban i lagjes 

Llukan Prifti, ndriçimi rrugor” duke garantuar autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve 

të preventivit me sukses për punime elektrike nga nr 1 i preventivit deri tek nr 3. Duke marrë në 

konsideratë faktin se punimet elektrike do të kryhen brenda një muaji (sipas grafikut të 

punimeve), njësia e prokurimit gjykon se kërkesa për dy elektriçist është mëse e nevojshme  

duke parë natyrën dhe kohën që do të kryehen punimet . 

Nga argumentimi i mësipërm, njësia e prokurimit gjykon se kërkesa e 2 (dy) elektriçisti me 

dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik ose çertifikata ekuivalente të tyre (të vlefshme), garantuar 

autoritetit kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

 Për punonjës të specializuar për punimeve  në lartësi  2 (dy) persona . 

Për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë, nevojitet një numër punonjësish të specializuar 

për punimeve në lartësi dhe konkretisht 2 (dy) persona. Kërkesa e autoritetit kontraktor për 

disponimin e këtyre punonjësish  nga ana e ofertuesve është një kërkesë në përputhje dhe vëllim 

të plotë me objektin e kontratës, për sa kohë do të kryhen punime në lartësi për vendosjen e zërave 

të preventivit si më poshtë : 

 F.V Shtylla metalike për ndriçim H=7m D=160 ,Ndriçues Smart 150 W, 230 LED dhe F.V krah 

shtylla metalike KRH-MSI 1500/1500/10. 

 

 Për shofer 1 (një)  person , njësia e prokurimit gjykon se kjo kërkesë përshtatet me  

mjetet e  kërkuara në shtojcën për dispononimin e mjeteve teknike si : Kamionçinë  deri 

3.5 ton 1 copë , Kamion me Vinç (krahu i vinçit jo më pak se 6 metër  gjithashtu 

vinçi  të  ketë kosh mbajtës ) 1 copë  .  
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Duke marrë në konsiderate faktin se për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë, nevojitet një 

numër i konsiderueshëm mjetesh, kërkesa e autoritetit kontraktor për disponimin e 1 (një) shoferi 

nga ana e ofertuesve është një kërkesë në përputhje dhe vëllim të plotë me objektin e kontratës, 

dhe nuk shkon përtej asajt çfarë është e nevojshme. 

 

 

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

disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 6(gjashtë) persona për një periudhen 3 (tre) 

mujore duke filluar nga data e publikimit të njoftimit të kontratës.  

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e numrit minimal të punonjësve  për tre muajt e fundit duke filluar nga data e 

publikimit të njoftimit të kontratës, në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas 

shtojcës nr.8.  

 

Ndërsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes së kontratës, duhet të dorëzojë dokumentacionin 

si më poshtë : 

 

 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që 

kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për 

periudhen si më sipër. 

 Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën 

si më sipër.  

 

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/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 fuqinë punëtore të 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. 

Autoriteti kontraktues është organi përgjegjës për prokurimin e fondeve publike, në përputhje me 

dispozitat ligjore e nënligjore në fuqi ndaj dhe përcaktimi i kritereve të veçanta për kualifikim 

është lënë nën përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, gjithnjë në përputhje e përpjesëtim me 

objektin e natyrën e kontratës së prokurimit. Referuar legjislacionit në fuqi, është përcaktuar se 

autoriteti kontraktues kërkon dëshmi për fuqinë punëtore me qëllim që të garantohet për 

realizimin me sukses të kontratës. 

 

Si dhe referuar përmasave të kontratës që do të do të prokurohet, specifikimeve teknike, fondit 

limit, afatit të zbatimit të saj, si dhe kohëzgjatjes së parashikuar për realizimin e punimeve 
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gjithësej 1 muaj, njësia e prokurimit vlerëson se numri i punonjësve të kërkuar nga ana e 

autoritetit kontraktor në rastin konkret, garantohet për zbatimin e kontratës me sukses duke 

krijuar besueshmerinë dhe qëndrueshmëri të punonjësve tek operatorët ekonomik, si dhe duke 

mos sjellë vonesa në zbatimin e saj.  

Lidhur me përcaktimin e numrit të punonjësve, njësia e prokurimit ka mbajtur në konsideratë 

Rekomandimin e APP Nr 4916/2 Prot të datë 14.07.2022, pika 3, ku përcaktohet se autoritetet 

kontraktore duhet të hartojnë kërkesat e veçanta të kualifikimit në përputhje me nenet 77 të LPP 

dhe 78 të VKM, si dhe legjislacionit të fushës përkatës, duke argumentuar dmosdoshmërinë e 

tyre në çdo rast. 

Bazuar mbi rekomandimin e APP, njësia e prokurimit ka hartuar analizën teknike ku 

parashikohet fuqia punëtore duke u bazuar në preventivin e punimeve si dhe afateve kohore të 

parashikuar në grafikun e punimeve dhe mbi bazën e analizave përkatëse ka përcaktuar numrin e 

saktë të punonjësve që nevojiten për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë.  

 

Njësia e prokurimit është bazuar në Manualin teknik të çmimeve të ndërtimit dhe analizave 

teknike të tyre me Nr 629 datë 15.07.2015, ku ka përcaktuar orët e punës që do të kryhen për 

secilin zë të preventivit të punimeve në përputhje me afatin kohor të zbatimit të kontratës (sipas 

tabelës së mëposhtme.  

TABELA NR 1 

  PËRSHKRIMI PUNIMEVE NJËSI SASIA Ore 

pune 

Total 

   II. PUNIME ELEKTRIKE         

1 3.An/53 F.V. Shtylla metalike per ndricim H=7m  

D=160 
copë 

71 1,8 127.8 

2 3.An Ndricues Smart 150 W , 230 V LED copë 71 2 142 

3 3.An/ksh F.V krah shtylla metalike KRH-MSI 

1500/1500/10 
copë 

71 1.2  85.2 

4         Shuma 355 

 

Bazuar nga tabela e mësipërme, njësia e prokurimit sqaron se totali i orëve të punë që duhet për 

të zbatuar kontratën me sukses, nevojiten 355 ore pune në total sipas manualit teknik 

përllogaritja është bërë si më poshtë :  

Grafiku punimeve ne total 1 muaj x 22 dite = 22 dite pune  

   Ne total specialist + puntor = 355 ore pune 
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355 / 8 ore ne dite = 44 = 2 puntor  

  

   Ose nje puntor = 332 x 2 = 88 dite 

  

   1 puntor = 88 dite  

  Per 22 dite duhen 88 / 22 = 4 puntor  

   

Në total sipas  grafikut të  punimeve ku në bazë  dhe të përllogaritjes për sa mësipër duhen  4 

punonjës të nevojshëm për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

Vërtetimi se operatorët ekonomik ofertues disponojnë punonjësit e mësipërm për 1 

periudhë minimale 3 (tre) mujore në listëpagesa duke filluar nga publikimi i njoftimit të 

kontratës, është një kerkesë bindëse për autoritetin kontraktor në kuptim të ligjit të 

prokurimit publik, duke krijuar besueshmerinë dhe reputacionit për zbatimin me sukses të 

kontratës dhe në kohë. Kontrata e punës është lidhja që bëhet ndërmjet operatorit 

ekonomik dhe inxhinierit  të mësipërm si drejtues teknik  që ata janë punonjës me kohë të 

plotë pranë firmës . 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e numrit minimal të punonjësve  për tre muajt e fundit duke filluar nga data e 

publikimit të njoftimit të kontratës, në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas 

shtojcës nr.8.  

 

Ndërsa operatori ekonomik fitues, para lidhjes së kontratës, duhet të dorëzojë 

dokumentacionin si më poshtë : 

 

• Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit 

që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin 

muaj, për periudhen si më sipër. 

• Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për 

periudhën si më sipër.  

 

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë furnizimi ose autorizim prodhuesi për materialet  

shtylla ndriçimi të shoqëruara me çertifikata konformiteti që këto materiale janë në 

përputhje me direktivën e bashkimit evropian 2006/95/ec, 2014/35/eu  ”Për tensionin e 

ulët” këto çertifikata konformiteti duhet të përmbajnë rezultate testimi. 
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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 39, pika 6/d, 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 të gjitha pajisjet elektrike të parashikuara në zërat e preventivit të 

ofrojn siguri sipas Direktivave të Tensionit të Ulët (LVD) 2006/95/EC që është një nga 

Direktivat më të vjetra të Tregut Unik të miratuar nga Bashkimi Evropian. Direktiva ofron 

objektiva të gjera të përbashkëta për rregulloret e sigurisë, në mënyrë që pajisjet elektrike të 

miratuara nga çdo vend anëtar i BE-së të jenë të pranueshme për përdorim në të gjitha vendet e 

tjera të BE-së. Direktivat e Bashkimit Europian  2006/95ec, 2014/35/eu”Për tesionin e ulët”, 

kërkojn që të gjitha materialet elektrike, shtyllat e  ndriçimit të projektohen, prodhohen në 

përputhje  me raportet e testimit që e provojnë një gjë të tillë dhe të lëshuar nga laburatore të 

autorizuara. Kjo direktiv mbulon pajisjet elektrike të dizajnuara për përdorim me një tension prej 

50 deri në 1000 volt për rrymë alternative (AC) ose midis 75 dhe 1500 volt për rrymë të 

vazhdueshme (DC).  

Nga sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se  vendosja e ketij kriteri është në përputhje të plotë 

me grafikun e punimeve, zërave të preventivit  dhe  duke parë që kjo është një zonë e banuar, ku 

siguria e personave, kafshëve dhe pasurive është mëse e nevojshme. Pra qëllimi i rregullores së 

LVD është sigurimi i kërkesave të sigurisë dhe proçedurave të vlerësimit të konformitetit të 

pajisjeve elektrike të përfshira në rregulloren LVD, është e nevojshme të përcaktohen rregullat e 

sigurisë dhe procedurat dhe parimet për procedurat e vlerësimit të konformitetit, të kërkuara për 

vendosjen e tyre në treg. 

Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se kërkesa për kualifikim i shërben qëllimit të 

autoritetit kontraktor dhe nuk shkoj përtej asajt që është e nevojshme. 

 

2.3.6 Operatorët ekonomik ofertues duhet të jenë të çertifikuar sipas standarteve ISO të leshuara 

nga organizmat e vleresimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga 

organizmat ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqiperisë për objektin e 

prokurimit, dhe konkretisht : 

 

 ISO 9001:2015 (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë e vlefshme ), ose ekuivalent 

 

Për implementimin e Sistemit të Manaxhimit të cilësisë, është standarti më i njohur që është 

publikuar ndonjëherë në nivel nderkombëtar. Ai përcakton kërkesat për një sistem menaxherial 

të cilësisë dhe mund të implementohet dhe të çertifikohet nga çdo shoqëri, pavarësisht 

dimensioneve apo fushës së aktivitetit. (e nevojshme për objektin e prokurimit, të cilën AK 

kërkon ta kryejë me cilësi dhe në kohë). Duke parë objektin e prokurimit, preventivin dhe vlerën 
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e saj, autoriteti kontraktor është në të drejtën e tij që të kërkoj çertifikata të cilësisë në përputhje 

me objektin e prokurimit, që përpos punimeve që do të kryhen nga operatorët ekonomik 

ofertues, këto punime të kryhen me cilësi sipas çertifikatës iso të mësipërme . 

 

 

2.3.7 Operatorët ekonomik ofertues për realizimin me sukses të kontratës, duhet të disponojnë 

mjetet dhe pajisjet teknike si më mëposhtme : 

Mjetet Sasia Gjendja 

Kamionçinë  deri 3.5 ton 1 copë Pronësi ose me qera 

Kamion me Vinç (krahu i vinçit jo më pak se 6 metër  

gjithashtu vinçi  të  ketë kosh mbajtës )  
1 copë Pronësi ose me qera 

Jelek  6 copë Pronësi ose me qera 

Komplet i ndihmës së  shpejtë 2 copë Pronësi ose me qera 

 

Për përmbushjen e kesaj pikës, operatorët ekonomikë ofertues duhet të vetëdeklarojnë 

disponimin e punonjësve  të mësipërm në përputhje me shtojcën 8. 

 

a) Për mjetet me rrota që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton 

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), çertifikatën e kontrollit teknik si dhe çertifikatën e 

transportit të mallrave (të vlefshme), siguracionin e mjetit (të vlefshme), pagesa e taksave 

vjetore të mjeteve  . 

b) Për mjetet e siguruara me qera, dokumenti që vërteton regjistrimin e tij ( leje qarkullimi ), 

çertifikatën e kontrollit teknik si dhe çertifikatën e transportit të mallrave (të vlefshme), 

siguracionin e mjetit, (të vlefshme) duhet të shoqërohet me kontratën përkatëse noteriale të 

qerasë/furnizimit, e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës objekt i këtij 

prokurim( bashkangjitur kontratës së qeras dokumentat e pikës “a”)  .  

Në rastin e mjeteve të tjera duhet të jenë aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të 

blerjes. 

 

c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat 

që vërtetojnë pronësinë e tyre,apo marrjen me qira te tij. 

d) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në 

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës përkatëse. 

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese).  

e) Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet dhe pajisjet e përshkruara 

më sipër do të jenë të angazhuara vetëm në këtë kontrate. Mjetet të cilat rezultojnë të 

angazhuara në kontrata të tjera afati i zbatimit të cilave shtrihet përgjatë afatit të kontratës 

objekt i prokurimit janë shkak për skualifikim. Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të 
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verifikojë dhe kontrollojë disponueshmerine e këtyre mjeteve si gjatë vlerësimit të ofertave 

ashtu edhe gjatë zbatimit të kontratës . 

f) Akoma më tej, kriteri i mësipërm është lënë i hapur për tu plotësuar nga ofertuesit për sa 

kohë disponimi i tyre lejohet të përmbushet edhe nëpërmjet nënkontraktimin në rastet kur 

mjetet e kërkuar më poshtë  janë në pronësi ose me qira.  

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 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. 

 

Në mbështetje të dispozitës ligjore të sipërcituar ligjvënësi i jep të drejtën autoritetit kontraktor të 

kërkojë nga ana e operatorëve ekonomik dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike. Njësia e 

prokurimit ka vlerësuar si të domosdosshëm paraqitjen e deklaratave dhe dokumentacionit 

përkatës në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që operatori ekonomik disponon në funksion të 

realizimit të kontratës objekt prokurimi. Çdo mjet i përcaktuar sa më sipër është kërkuar në 

funksion të kryerjes së zërave specifike të punimeve të ndërtimit dhe preventivit të hartuar nga 

Drejtoria e Urbanistikës Bashkia Kuçovë, ndërsa numri i mjeteve është përcaktuar në varësi të 

volumeve të punimeve. Për realizimin e kontratës me sukses dhe në kohë autoriteti kontraktor 

kërkon garanci nga operatorët ekonomik ofertues të cilët duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet e 

mësipërme, gjithçka në funksion të zbatimit të kontratës. 

 

Duke parë volume e punimeve, afatin për realizimin e saj, vlerën e kontratës, relacionin teknik 

është e nevojshme që operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të dëshmojnë se disponojnë 

mjetet e mësipërme për realizimin me sukses dhe në kohë të objektit të prokurimit . 

 

Analizë të detajuar në lidhje me mjetet dhe pajisjet teknike që kërkohen nga autoriteti 

kontraktor : 

 

 Në lidhje me Kamionçinë  deri 3.5 ton 1 copë , Kamion me Vinç (krahu i vinçit jo 

më pak se 6 metër gjithashtu vinçi  të  ketë kosh mbajtës) 1 copë, njësia e prokurimit 

është bazuar në preventivin e punimeve duke analizuar proçeset e punës që do të 

zhvillohen të cilat janë të domosdosshëm prania e mjeteve të mësipërme për 

transportimin e të gjitha materialeve dhe më konkretisht, 3.An/53 F.V. Shtylla metalike 

per ndricim H=7m  D=160 në sasinë  71 copë  , 3.An Ndricues Smart 150 W , 230 

V LED në sasinë 71 copë  dhe 3.An/ksh F.V krah shtylla metalike KRH-MSI 
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1500/1500/10 në sasinë  71 copë, disponueshmëria e mjeteve të sipërcitur garanton AK 

për zbatimin e kontratës me sukses. 

Nga proçeset e punës të listuar si më sipër, njësia e prokurimit gjykon se ka parashikuar 

një numër minimal mjetesh dhe pajisjesh teknike me qëllim zbatimin e kontratës me 

sukses dhe në kohë. 

 

 

 

Argumentimi i specifikimeve teknike 

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 

argumentuarçdokërkesë 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 


