
 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                                                                  

BASHKIA DIVJAKË 

AGJENSIA E SHERBIMEVE KOMUNALE 
 

Nr. _____Prot.                                                                           Divjakë, më ___/____/2023 

 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

 

 

OBJEKTI I PROCEDURËS:  

 

“Blerje kosha metalik per Agjensine  e Sherbimeve Komunale ” 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT 

 (CPV): 39224340‐3 kosha mbeturinash  

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

1 791 666 (nje milion e shtateqind e nentedhjete e nje mije e gjashteqind e gjashtedhjete e 

gjashte ) leke ta 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”,autoriteti/enti kontraktor Agjensia e Sherbimeve Komunale , Bashkia Divjake  ,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. Shtojca 8  

 

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

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



2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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

 

2.1.1.  Sipas Shtojcës 7 të DST, pika 1 “Kriteret e përgjithshme të përzgjedhjes/kualifikimit” 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 

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

nenit .................................................................................................................................................. 

(Shënim: përcaktoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin 

e ndonjë kërkese specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e 

prokurimit). 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

2.2.1. Vërtetim nga administrata tatimore për xhiron e realizuar në 3 (tre) vitet e fundit 2019, 

2020 dhe 2021 nga shoqëria, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar, 

duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit të kontratës që po prokurohet. 

 

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

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

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

 

Vendosja e ketij kriteri kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori 

ekonomik fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me 

sukses kontraten. 

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 

vlerën e fondit limit të kësaj procedure, 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”, si dhe bazuar ne 

Ligjin Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në republikën e shqipërisë” i ndryshuar. 

Ky kriter kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik 

fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses 

kontraten. 

  

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

paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore). 



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

_________________, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, 

vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të ... (shëno bazën ligjore), ku bilancet e dy 

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

(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor) 

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, konkretisht, _____________________ 

(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). 

 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3.1. Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e 

shpalljes së njoftimit të kontratës, furnizime të mëparshme, të ngjashme me objektin e këtij 

prokurimi me vlerë totale jo më të vogël se 20% e vlerës së përllogaritur të kontratës që 

prokurohet.  

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 ose fatura tatimore të shitjes për 

përmbushjen me sukses të kontatës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës 

ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku 

shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara, 

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë fatura tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe 

të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të 

furnizuara. 

 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (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”.  

 

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



 

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e 

nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet  e mëparshme të 

ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi 

të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

 

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. 

 

 

2.3. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së  objektit të prokurimit, mund të 

përcaktojë kritere të tjera të vecanta,  të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses 

të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, 

aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë). 

2.4.1 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të jetë i pajisur me çertifikatat e mëposhtme: 

Çertifikatën  e  cilësisë ISO 9001:2015 (Standard për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë). 

 (Certifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga 

organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga 

Republika e Shqipërisë) 

Argumentim: Në bazë të nenit 79, të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe 

nenit 44 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. Ne lidhje me kërkesën qe OE ofertues duhet 

të jetë i pajisur dhe të paraqesë certifikatat e standarteve si ISO, është menduar se ky është një 

kriter i domosdoshëm për natyrën dhe vlerën e kontratës si dhe në propocion me to, me qëllim 

garantimin e realizimit në kohë, me sukses dhe me cilësi sipas standarteve ndërkombëtare të 

objektit të kontratës. 

 

Ky kriter eshte ne perputhje me VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, Neni 44 - Kërkesat e cilësisë, pika 1, ku percaktohet se: 

Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, 

objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve 

të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i 

akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë 

akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të 



argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me 

objektin e prokurimit. 

 (Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së  objektit të prokurimit, mund të 

përcaktojë kritere të tjera të vecanta,  të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses 

të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, 

aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë). 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

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”. 


