
Data ________________ 

 

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:  

 

“Sektori Pastrimit, KARBURANT” 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 
09134000‐7 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

 
19,050,000.00 (nëntëmbëdhjetë million e pesëdhjetëmijë) 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”,autoriteti/enti kontraktor Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Vlorë  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 ...; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit 

 

 

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”. 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen me Nenin76”Kriteret detyruese për skualifikim” 

Nenin 82 “Formulari permbledhes i vetdeklarimit” dhe Neni 83 ”Sigurimi i ofertes”, te Ligjit 

Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe ne mbeshtetje te Nenit 26”Formulari përmbledhës i 



vetëdeklarimit” dhe nenit 30, pika 1, te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik:  

 

Neni 82, i Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” 

1.Bashke me dorezimin e kerkesave per pjesemarrje ose te ofertave, autoritetet ose entet  

kontraktore pranojne si prove paraprake ne vend te disa vertetimeve te leshuara nga autoritetet 

publike ose pale te treta, formularin permbledhes te vetdeklarimit, sipas parashikimeve te ketij 

ligji. Permbajtja e ketij formulari percaktohet ne rregullat e prokurimit publik”. 

Neni 83, i Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” 
“Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha 

llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të 

vogël”. 

 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

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

1. Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit/ kualifikimit pika 1 e kësaj shtojce (Shtojca 8). 

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”. 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 
2.2.1.Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin vërtetim për xhiron vjetore te leshuara  nga administrate tatimore pergjate tre viteve te 

fundit financiare (2020, 2021, 2022), 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 te lotit/loteve për të cilin/cilët konkuron. 

Në rast se një OE/BOE rezulton si ofertues i suksesshëm për më shumë se një lot, minimalisht 

xhiro vjetore e njërit prej viteve të periudhës së kërkuar nuk duhet të jetë më e ulët se shuma e 

vlerave të kërkuara të xhiros minimale, të loteve për të cilët OE/BOE rezulton fitues.  

 

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.  

Autoriteti Kontraktor ka konsideruar te nevojshme perfshirjen e kriterit te cituar me lart, ne 

menyre qe t’i shërbejë autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve 

ekonomikë pjesemarres te mundshem si dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të 

kontratës. Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e 

kontratës. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë 



bazuar ne ligjin nr.8438 date 28.12.1998 ”Per tatimin mbi te ardhurat”, i ndryshuar, neni 29. 

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

VKM ”Për rregullat e prokurimit publik”, e cila paashikon se Autoriteti kontraktor per të provuar 

kapacitetet financiare dhe ekonomike mund të kërkojë për një periudhë maksimumi deri në 3 

vitet e fundit financiare. Kjo është një kërkesë e cila nuk e pengon konkurrencën dhe është e 

bazuar në garancinë që ofertuesi i paraqet Autoritetit Kontraktor.  

 

2.2.2 Operatorët ekonomik duhet të paraqesin bilancet vjetore, për 2 vitet e fundit 

financiare(2020 - 2021) të paraqitur pranë autoriteteve përkatëse tatimore, të konfirmuara nga ky 

autoritet qe te tregojne raportet midis aktivit dhe pasivit.  

Shenim: Ne respektim te VKM nr. 285, date 19.05.2021 ”Per miratimin e rregullave te 

prokurimit publik”, neni 43, pika 4, kjo kerkese do te konsiderohet e permbushur nqs dy bilancet 

e njepasnjeshme nuk kane raport negativ ndermjet aktivit dhe pasivit. (Nëraste se operatori 

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

balancet duhet të shoqërohen edhe me aktekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar).   

 

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, nenit 41, të ligjit Nr. 10 091, datë 5.03.2009 

“Përauditiminligjor, organizimin e profesionittëaudituesitligjordhetëkontabilistittëmiratuar”, 

indryshur “Personat juridikë qëdetyrohenpërauditiminligjortëpasqyravefinanciare”, 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.  

 

2.2.3 Operatorët Ekonomike pjesëmarrës duhet te deklaroje qe ka shlyer te gjitha taksat dhe 

tarifat vendore leshuar nga të gjitha Njësitë Vendore ku Operatori ekonomik ka ushtruar aktivitet 

gjatë vitit 2021 dhe detyrimet e maturuara për vitin 2022, për të gjitha vendet e ushtrimit të 

aktivitetit sipas Ekstraktit të Qëndrës Kombëtare të Biznesit për të cilat duhet të paraqesi një 

vërtetim nga organet   e   njësisë vendore ku ushtron aktivitetin sipas përcaktimeve të Ligjit 

nr.Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, I ndryshuar. (Në rastet e 

bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar I grupit duhet të dorëzojë vërtetimin e lëshuar 

nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB). Kjo kërkesë do të quhet e 

përmbushur gjatë fazës së ofertimit me paraqitjen e nje deklarate.  Bazuar nëpërcaktimet e nenit 

26, pika 6, tё VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Përpara publikimit të njoftimit 

të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të 

kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, 

“d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të 

ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në 

kopje të njësuara me origjinalin”. 

 

Argumentimi:Janë kërkuar këto kritere në përputhje me nenin 77, pika 5 të LPP si dhe në ligjin 

nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore“ i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas 

afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore për 

për vitin 2021 në të gjitha vendet ku ushtron aktivitet ekonomik sipas të dhënave të QKB-së.  

 



Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera 

gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, në vlerën jo më pak se 20% e vlerës së 

fondit limit. 

 

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 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”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që 

kanëpërvojën 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: 

 

19,050,000.00X 0.2=3,810,000.00(tre milion e tetë qind e dhjetë mijë)Lekë Pa TVSH. 

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. 

 

 

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim të lëshuar nga ISHTI për analizën e 

karburantit brenda 10 ditëve nga hapja e proçedurës së tenderit.(shënim-përcaktoni, nëse 

parashikohet nga legjislacioni në fuqi, llojin e licencës së nevojshme që lidhet me 

objektin e prokurimit, si dhe institucionin që lëshon licencën e kërkuar). 



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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nennt 40, pika 6, gërma c,) të VKM nr.285, datë 

19.05.2021  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. 

Ky kriter është vendosur nga ana e AK në zbatim të kërkesave që përcakton Ligji nr. 8450, datë 

24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregëtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të 

tyre”, i ndryshuar, VKM nr. 147, datë 21.03.2007 “Për cilësinë e lëndëve djegëse benzinë dhe 

diesel”, VKM nr. 970, datë 02.12.2015 “”Për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për 

dhënien e licensave për tregëtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar, ligjin nr. 

10 433, datë 16.6.2011, Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dheNënprodukteve të saj, 

procedurat dhe tarifat përkatëse, Urdhërit  nr 315, date 24.08.2017 “Për procedurat e lëshimit të 

vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe 

tregëtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”. 

Plotësimi i këtij kriteri garanton zbatimin e kontratës gjatë periudhës së zbatimit duke treguar që 

OE ofertues në aktivitetin e tij periodik zbaton rregullat dhe ligjet në fuqi. 

 

 

(shënim- përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor specifik dhe nenin përkatës, që parashikon 

licencimin e subjekteve, në lidhje me veprimtarinë përkatëse të furnizimit, ose nëse është rasti të 

prodhimit të mallrave objekt prokurimi, që lidhet me objektin e kontratës së prokuruar).  

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat 

profesionale për prodhimin dhe/ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga 

autoritetet kompetente shtetërore. 

 

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të paraqesë deklaratat 

si mëposhtë: 

 

 Bazuar në VKM-në Nr.561 datë 29.07.2016 ”Për standartizimin dhe disiplinimin e 

shpenzimeve të karburantit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme ”Operatorët 

Ekonomikë pjesëmarrës duhet të ofrojne një faqe menaxhimi (webpage)ku furnizimi dhe 

shpenzimi i karburantit për mjetet efektive të transportit të kryhet nëpërmjet kartës 

elektronike. 

 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë me shkrim se furnizimi i 

mjeteve do të jetë e mundur të realizohet çdo ditë të javës brenda 24 orëve në të gjithë 

distributorët e furnizuesit dhe në pistoletë publike. Autoriteti kontraktor ka të drejtë të 

kërkojë furnizim sa herë ta ketë të nevojshme.(Deklarate nga subjekti ofertues) 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4 të ligjit nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 40, pika , gërma ç,) të VKM nr.285, 

datë 19.05.2021  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.  

Eshte  kerkuar qe operatori ekonomik te vetdeklaroje deklarimet e mesiperme pasi AK 

kerkon garanci qe furnizimi  do te realizohet me karta elektronikesipas VKM Nr 561 date 

29.07.2016“Per Standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve te karburantit ne njesite e 



qeverisjes se pergjithshem“,Kartat do kene vlefshmeri edhe ne vitin 2022, ose deri ne 

mbarimin e plote te sasise se Karburantit të prokuruar furnizimi me karburant do behet per ne 

pistolete publike dhe sherbim 24 ore etj. 

 

2.3.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kësaj kontrate duhet të disponojë një 

staf punonjësish prej minimalisht -- persona. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët 

ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.  

 

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

publik” dhe nenit 40, pika 5/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 fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion 

apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. 

 

Numri i kërkuar i punonjësve ështëpërllogaritur si më poshtë: 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

(Shënim- Specifikoni proceset, veprimtaritë apo shërbimet qëkërkohen për realizimin e kontratës 

së furnizimit të mallrave, si dhe numrin e punonjësve të nevojshëm në çdo rast, bazuar në 

analizën e kryer). 

 

2.3.5. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet 

dhe pajisjet e mëposhtme për realizimin e kësaj kontrate. 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet 

që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

 

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

prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKMnr. 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 dispozicionmjetet dhe pajisjet 

teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

(Shënim- shtoni argumentimin nga ana teknike për nevojën për mjetet dhe pajisjet e kërkuara, 

për realizimin e kontratës). 



 

 

Shënim: Autoretiti /enti kontraktor  mund të kërkojë edhe: 

 

2.4. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

2.4.1. Të ketë të paktën tre pika furnizimi me karburant brënda qytetit të Vlorës ( aktin e 

pronësisë për piken e furnizimit me karburant, të noterizuar). 

2.4.2. Liçense profesionale (Autorizim) për tregtim karburantesh nga njësia 

administrative përkatëse. 

2.4.3. Deklaratë që nuk do të bëj tërheqje nga proçedura në një afat të shkurtër ndryshe 

do të ketë penalizime për subjektin si dhe do të kryej njoftimet sipas legjislacionit në 

fuqi. 

2.4.4. Ofertuesi duhet të ketë, të paktën në një nga pikat e karburantit distancë jo më të largët se 

2 km nga Autoriteti Kontraktor. 

 

(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 

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”. 


