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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: Sistemim asfaltim i rrugëve të brendshme të fshatit Cërujë 

 

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

45000000‐7, Punime rrugore 45233140‐2 

 

 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 39 166 666( tridhjetë e nëntë milion e njëqind e gjashtë dhjetë e 

gjashtë mijë e gjashtë qind e gjashtëdhjetë e gjashtë) 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 bashkia Gramsh ka hartuar procesverbalin 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 3 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8 

 

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: 

 

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



2.1.1 Plotësimi i kapaciteteve ligjore nga operatorët ekonomikë dhe vërtetimi se ata kanë zotësi 

juridike për të lidhur kontrata prokurimi, bëhet me anë të paraqitjes prej tyre të deklaratës mbi 

përmbushjen e kritereve të përgjithshme, 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 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin  vërtetim për xhiron vjetore për 3 vitet e fundit financiare ,ku vlera e xhiros për të 

paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë  jo me e vogel se vlera e përllogaritur e 

kontrates. 

Kjo do të  vërtetohet duke paraqitur vërtetim për xhiron lëshuar nga administrata tatimore. 

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: 

Duke patur në konsideratë vlerën e objektit të prokurimit: "Sistemim Asfaltim i rrugës në fshat 

në fshatin Cërujë’,pika 3 e nenit 77 të LPP dhe sipas parashikimeve në nenin 43, pika 1 dhe 2/b, 

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

parashikohet se: ”Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk 

mund të tejkalojë vlerën e përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit ndërmjet 

kufirit të lartë dhe të ulët monetar.”, si dhe mbi bazën e nenit 29, të ligjit nr. 8438, dt. 28.12.1998 

"Për Tatimin mbi të Ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohet se: “Çdo tatimpagues përgatit 

deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit 

të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet 

tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës.”, si pika 1 dhe 2/c, në zbatim të nenit 29 të 

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, VKM-së 

Nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të 

dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike", si dhe kërkesave të Ligjit 

Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, si dhe nenit neni 41, gërma ”c” të ligjit 

nr.10091 datë 5.3.2009 ”Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të 

regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”i ndryshuar 

 

2.2.2 Kopje të çertifikuara të  bilanceve të tre viteve të fundit financiare, që të tregojnë raportet, 

ndërmjet aktivit dhe pasivit.Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancet e kërkuara nuk 

ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 
 

 



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

nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”.  

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

legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të 

ardhurat", Ligjin Nr. 25/2018 datë 10.05.2018 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" , te 

Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008’’ Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë’’, i 

ndryshuar (Neni 57), Ligjit Nr. 10091 date 5.3.2009 ”Per auditimin ligjor, organizimin e 

profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” i ndryshuar, si dhe 

VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të 

dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike. 

 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

2.3.1  Përvojë të suksesshme në realizimin e tëpaktën: 

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogel se 50% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet (pa TVSH) 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 të vogel se dyfishi I vlerës së fondit  limit 

të kontratës që prokurohet (pa TVSH). 

 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipër përmendura e ben oferten të kualifikueshme. 

Vlerësimi I përvojës së suksesshme të Operatorit/ve Ekonomik do të kryhet bazuar në 

dokumentat e mëposhtme: 

a. Për kontrata  të realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik, duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe 

natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve: 

1. Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës nr.9, shoqëruar me: 

2. Kontratën/at eSipërmarrjes; 

3. Situacionin përfundimtar të objektit; 

4. Aktin e kolaudimit; 

5. Çertifikaten e marrjes në  dorëzim; 

 

../LIGJE-VKM-UDHEZIME%20APP%202022/Ligji%208438,%20datë%2028.12.1998_Per%20tatimin%20mbi%20te%20ardhurat_I%20Përditësuar_2019.11.25_111737_.pdf
../LIGJE-VKM-UDHEZIME%20APP%202022/ligj-nr.-25-dt.-10.5.2018_PËR%20KONTABILITETIN%20DHE%20PASQYRAT%20FINANCIARE.pdf
../LIGJE-VKM-UDHEZIME%20APP%202022/Ligj%20Nr.9920,_%20Dt%2019.05.2008,%20_Për%20proçedurat%20tatimore%20në%20Republikën%20e%20Shqipërisë_,%20i%20ndryshuar.pdf
../LIGJE-VKM-UDHEZIME%20APP%202022/Ligji_Nr.%2010091_datë%205.03.2009_i_auditimit-konsoliduar.pdf
../LIGJE-VKM-UDHEZIME%20APP%202022/VKM%20Nr.%20922%20datë%2029.12.2014%20_Për%20deklarimin%20e%20detyrueshëm%20të%20deklaratave%20tatimore%20dhe%20të%20dokumenteve%20të%20tjera%20tatimore%20vetëm%20nëpërmjet%20formës%20elektronike_.pdf


Formulari I vlerësimit duhet të përcaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, faktin nëse 

kontrata është realizuar me sukses, përqindjen e punimeve në rast bashkimi të shoqërive, etj. 

b. Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

 

1. Kontratën/at e Sipërmarrjes; 

2. Situacionin përfundimtartëobjektit; 

3. Akt kolaudimi/ Reference punimesh; 

4. Faturat tatimore.   

 

Pika 2.3.1 gërma “a” plotësohet nga anëtari I cili ka përqindjen më  të madhe të pjesëmarrjes 

në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me 

përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një 

bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në 

kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht. 

 

Kurse pika 2.3.1 gërma “b” duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me 

përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. (Neni 88, pika 3, i VKM-se nr.285 date 19.05.2021 

“Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”). 

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 (ose në rastin e procedurave të 

thjeshtuara në nenin 55, pika 4), 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 punët e mëparshme 

të ngjashme të jenë minimalisht sa 50% të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose  jo 

më të vogel se dyfishi I 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, 3 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. AK argumenton 



se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. 

Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur  dokumentat e kërkuara sipas pikava (pika 

a(1,2,3,4,5) dhe b(1,2,3,4), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve 

publike/private të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me 

qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. 

 

 

 

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionaletë shoqërisë, të vlefshme 

për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga MPPT/MTI ose nga institucionet e 

autorizuara me ligj, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme: 

 NP -1 A    Punime germimi ne toke 

 NP-4 A  Rruge,autostrada,mbikalime,hekurudha,tramvai,metro,pista aeroportuale 

NP-1A Punime gërmimi në tokë 

Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo 

lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, 

ranore, zhavorrishte ose shkëmbore 

NP -4 A Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë 

me kavo dhe pista aeroportuale.  

 Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, 

superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet nën nivele dhe në lartësi, 

parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me kavo, tranvai, pista 

aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe 

artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme të thjeshtë dhe të 

paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose 

ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi 

“goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, 

plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës hekurudhore. 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku parashikohet se: ”Për të provuar 

përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, 

autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, 

objekt i kontratës, të lëshuara nga organet kompetente shtetërore.”, si dhe në klasifikimin e 

niveleve (gërmave) për punimet sipas natyrave respektive, të parashikuara në VKM Nr.42 date 

16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave 



profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë 

veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar, 

 Të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit Nr. 

8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit" të ndryshuar, neni 

8 përcakton "Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose 

publikë, vendas ose 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 te sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të 

cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në perputhje me standartet kombëtare ose 

europiane.Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur 

sipas zërave të preventivit të punimeve.  Kjo kërkesë është vendosur nga Autoriteti Kontraktor me 

qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të  veprimtarisë tregtare objekt 

prokurimi.  

 

Kategoritë e kërkuara janëkërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë: 

 

Kategori

a e 

kërkuar 

Pershkrimiikategorisësipaslegjislacionittëfu

shës 

Zërat e 

punimeve 

që 

parashikohe

n të kryhen 

në 

preventiv, 

që 

përfshihen 

në 

kategorinë 

përkatëse 

Niveli i 

klasifikim

it i 

kërkuar 

për 

kategorinë 

respektive 

Vlera e 

punimeve 

që 

parashikohe

n të kryhen 

në 

preventiv, 

që 

përfshihen 

në 

kategorinë 

përkatëse 

     

     

     

     

 

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

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



a) Inxhinier  Ndertimi 1 (nje)  

b) Inxhinier  Topograf  1(një) 

c) Inxhinier Elektrik 1(një) 

Për inxhinieret Drejtues Teknik te mësipërm duhet të paraqitet: 

- Kontratë pune noteriale e vlefshme,  

- Diplome 

- CV 

- Libreze pune 

 

Të figurojnë ne listepagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore sipas formularit E/Sig-25 të paktën 

minimumi per periudhen e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave  

Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas 

shtojces 8 ne DST. 

 

2.3.4. Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe 

stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë: 

a) 1 (nje) Teknik ndërtimi 

b) 2 (dy) punonjes karpentier 

c)  3(tre) punonjës Elektriçist 

d) 2 (dy) pllaka shtrues 

e) 2(dy) punonjes betonues 

f) 1(një) specialist për montim tubas 

g) 3( tre)Punonjes Manovratore Patente Manovrimi nga DPSHTRR. 

h) (2 )shofere 

Për keta punonjes, ofertuesi duhet të paraqesë : 

- kontratën individuale të punës;  

- një dokument (diplomë,certifikate e arsimit profesional), që të vërtetojë kualifikimin profesional 

të mësipërm) 

- certificate te sigurimit teknik leshuar nga institucione te autorizuaranga /ish (IQT) e cila te jete 

e leshuar nga shoqerite akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te 

njohur nga Republika e Shqiperise 

Për punonjesit manovrator/shofer, ofertues i duhet të paraqesë: 

Kontratën individuale të punës te vlefshme;  

Leje drejtimi, certifikate e aftesise profesionale/Patente Manovrimi nga DPSHTRR.) 

 

Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune 

(respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e 

shoqërisë). 

Te figurojne ne listpagesat e shoqërisë minimumi per periudhen e fundit te deklaruar nga data e 

hapjes se ofertave  

Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas 

shtojces 8 ne DST. 



 

2.3.5. Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më 

poshtë: 

a. 1 (nje) punonjës që të disponojë Çertifikatën e trajnimit si "Përgjegjës për sigurinë dhe 

mbrojtjen e shëndetit në punë”, në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për 

sigurinë dhe shendetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e e rregullores 

"Për sigurinë në kantier"shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/ certifikate si 

dhe të figurojë në listepagesat e shoqerise per periudhen e fundit te deklaruar nga data e hapjes 

se ofertave. 

b. 1 (nje) punonjës pjese e stafit te shoqerise, duhet te jene te pajisur me certifikaten  e 

Trajnimit për ”Pergjegjes per sigurimin dhe kontrollin e cilesise sipas ISO 9001:2015”,  e 

dhëne nga nje organizem I licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj shoqëruar me kontratë 

individuale pune të vlefshme, si dhe të figurojë në listepagesat e shoqerise per periudhen e fundit te 

deklaruar nga data e hapjes se ofertave. 

 

Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas shtojces 8 

ne DST. 

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”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. 

V.K.M nr.312 date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier” e dhenë nga 

një organizate certifikimi e akredituar shqiptar ose e huaj.   

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.. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe 

Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit 

1(një) inxhinier ndërtimi ,inxhinier topograf dhe inxhinier elektrik , sipas pikës  2.3.4, të cilët në 

bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses 

kontratën objekt prokurimi. 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.   

 

 

 

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

disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 30  persona,të cilët duhet të figurojnë në listë 

pagesat e shoqërisë minimumi për periudhën e fudit të deklaruar nga data e hapjes se 

ofertave vërtetuar me : 
a) Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, për periudhën e fudit të deklaruar 



b) Listëpagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit qe 

kerkohet nga legjislacioni ne fuqi për periudhën e fudit të deklaruar 

 

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

dhe pajisjet e mëposhtme:  

Nr Emri i mjetit Njesi Sasi Statusi 

1 Kamion kapacitet mbajtes 11-18  ton Cope 2 Në pronësi ose me qera 

2 Kamiona kapacitet mbajtes 7-10ton Cope 1  Në pronësi ose me qera 

3 Kamiona kapacitet mbajtes 3.5-5 ton Cope 1  Në pronësi ose me qera 

3 Rrul hekur-hekur  Cope 2 Në pronësi ose me qera 

5 Eskavator me zinxhir Cope 2 Në pronësi ose me qera 

6 Autovinc  Cope 1 Në pronësi ose me qera 

7 Kamioncine ( kapaciteti total mbajtës 1.5 ton) Cope 1 Nëpronësiose me qera 

8 Minieskavator  Cope 2 Në pronësi ose me qera 

9 Minifadrome  Cope 2 Në pronësi ose me qera 

10 Fadrome me goma  Cope 1 Në pronësi ose me qera 

11 Asfaltoshtruese Cope 1 Në pronësi ose me qera 

12 Autobitumatrice Cope 1 Në pronësi ose me qera 

13 Depozitë Uji 5000 Litra) Cope 1 Në pronësi ose me qera 

14 Autobetoniere kantieri 2-3m3 Cope 1 Në pronësi ose me qera 

15 Ngjeshes dheu (tokmak) Cope 2 Në pronësi ose me qera 

16 Makinë për ngjitje tubash Cope 1 Në pronësi ose me qera 

17 Pirun Cope 1 Në pronësi ose me qera 

Fabrikë Betoni   
në pronësi / me qira ose 

kontratë furnizimi 

Copë 1 

Nyje Inerte  
në pronësi / me qira ose 

kontratë furnizimi 

Copë 1 

 

 

 

 

Mjete mbrojtëse  Sasi Statusi 

Kokore/helmeta mbrojtsë  

30 copë 

Në pronësi ose me qira 

Jelekë 30  copë Në pronësi ose me qira 

Fikse Zjarri 7 copë Në pronësi ose me qira 

Tabela Sigurimi Teknik 20 copë Në pronësi ose me qira 

Kuti Ndihme e Shpejtë 7 copë Në pronësi ose me qira 

 

Makineritë dhe paisjet në pronësi të shoqërohen me akt pronesie origjinal ose fotokopje e   noteruar. 



a) Makineritë dhe paisjet me qira të shoqërohen me kontrata qiraje të lidhura para noterit publik me 

emër objekti, si dhe të shoqërohen me aktin e pronësise të qiradhënësit (orgjinal ose fotokopje e 

noteruar).  

b) Kontrata e qirasë për makinerite në fjalë duhet  te mbuloje afatin e përfundimit të zbatimit të 

punimeve që parashikon kontrata që prokurohet.   

c) Për mjetet që shënohen në regjistrat publik duhet të paraqitet dokumenti që vërteton regjistrimin 

(leje qarkullimi, akt kolaudimi, siguracion, leje transporti). Për paisjet e tjera duhet të jenë aktet e 

zhdoganimit ose faturat e blerjes, orgjinale ose fotokopje e noteruar. Të gjitha mjetet dhe pajisjet 

e kërkuara te jenë të shoqëruara me foto. 

d) Makineritë e mësiperme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera. Për këtë të paraqitet 

një deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese se makineritë e mësipërme. 

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

që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

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

që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

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 dhe 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 fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e 

objektit të prokurimit, si dhe 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. 

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e 

kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht, vendimi 

Nr.629,datë 15.07.2015 „Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të 

ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre“. 

 

2.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat dhe licencat si më poshtë:  

a) Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (e vlefshme) e akredituar nga 

DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e 

Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit 

duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave te punimeve që do të marrë 

përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së bashkëpunimit). 

b) Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 14001-2015 (e vlefshme) e akredituar 

nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika 

e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit 

duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave te punimeve që do të marrë 

përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së bashkëpunimit). 

c) Çertifikatën e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit ISO 45001-2018, (e vlefshme) 

e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur 

nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo 

anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave te punimeve që do 

të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së bashkëpunimit). 



 

 

Çertifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit dhe gjatë periudhës së 

parashikuar për zbatimin e kontratës. 

Autoriteti kontraktor rezervon të drejtën që në rast se afatet e vlefshmërisë së certifikatave 

përfundojnë pas përfundimit të procedurës, të verifikojë rinovimin dhe pajisjen e operatorit  

ekonomik tëshpallurfitues/kontraktorit meçertifikatat e mësipërme. 

Argumentimi: Kerkesat e mesiperme jane vendosur bazuar ne Nenin 79, pika 1 te Ligjit Nr. 

162/2020, “Per prokurimin publik”, sipas të cilit: “Autoriteti ose 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”,si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 

285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohet 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”. 

Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i 

akredituar nga organizmi kombëtar i akredimit ose organizma ndërkombëatare akreditues, të 

njohur nga RSH”. 

 

 

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”. 

BASHKËLIDHUR Dst-së 


