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DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE 
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  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 : “Blerje Materiale Hidraulike ”  

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

 

Materiale hidraulike 44115210‐4 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 12.500.000  (dymbëdhjetë milion e pesëqind mijë  lekë , pa TVSH. 

 

REF-62684-03-16-2023 

  

 

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”, e ndryshuar  autoriteti/enti kontraktor UKT sh.a 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. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3 përkatësisht në vlerën  250.000  (dyqind e pesëdhjetë mijë) 

lekë 

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”e ndryshuar 
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2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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

 

Sipas shtojcës 8 

 

2.2 Kapaciteti ekonomik –financiar 

2.2.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare  2019,2020, 2021,  ku vlera e xhiros për 

të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e madhe se 40% të fondit limit. 

Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, 

në të paktën 1(një) vit të periudhës së kërkuar. 

 

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: Lloji i procedure eshte “Procedurë e 

Hapur”, përcaktimi i vlerës së kërkuar është bërë në mbeshtetje të nenin 43 të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

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

mbështetje të nenin 43, pika 1 ” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” ku përcaktohet 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”. 

 

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

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

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

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

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

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

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

publik”.  

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

legjislacionit të fushës, 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".  

 

2.2.3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të 

parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2022, ku të përfshihet kësti për periudhën përkatëse 

të maturuar sipas  ligjit nr.9632 datë 30.10.2006”Për sistemin e taksave vendore”i ndryshuar; 

(lidhur me afatet e kryerjes se pagesave te caktuara nga njesite e veteqeverisjes vendore 

për vitin 2022), në të cilën është regjistruar sipas QKB  dhe vendimeve të Këshilleve Bashkiake 

të njësive vendore ku operatorët ushtrojnë aktivitetin.  

(Në çdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të 

deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente 

mbështetëse për këto sqarime.   

Shënim: Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar  duhet te dorezojë pranë AK, përpara 

publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin 

provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.  
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Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të  LPP, si dhe  nenit 

43, 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, ne ligjin nr.9920 

date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d). 

Referuar sa mësipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor 

lidhur me vetëdeklarimin  nga ana e operatorëve ekonomikë të vertetimit te shlyerjes se 

detyrimeve vendore per vitin 2022 sipas  prane bashkise/ve ku operatori ekonomik ushtron 

aktivitetin e tij është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 

30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë 

veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qëndrës Kombëtare të Biznesit për 

të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për tju nënshtuar pagesës së 

taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj. 

 

2.3Aftësitë teknike dhe profesionale:   

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për 

realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre 

viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 

40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të 

fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.:  

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 dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara 

sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të 

furnizuara, 

ose, 

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 pikën 4 të nenit 77 të ligjit nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” si dhe , nenit 47 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 përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, 

prandaj është kërkuar që furnizimet  e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më të madhe  

se  40% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 
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Me anë të këtij kriteri vërtetohet se operatorët ekonomikë kanë përvojë të mëparshme për 

procedura të ngjashme me objektin që prokurohet si dhe  kanë përmbushur me sukses kontratën 

për të cilën janë shpallur fitues. Kjo tregon se operatori ekonomik është vazhdimisht i angazhuar 

në treg me kontrata furnizimi, çka rrit besueshmërine te Autoriteti Kontraktor se në rast shpallje 

fitues, ekzekutimi i kontratës do të jetë në përputhje me përcaktimet e DST, dispozitat e 

kontratës dhe planit të zbatimit të kontratës. 

 

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i Certifikuar sipas standardeve ISO te lëshuara 

nga organizmat e vlerësimit te konformitetit te cilat janë te akredituara nga DPA ose nga 

organizmat ndërkombëtare akreditues te njohur nga Republika e Shqipërisë, konkretisht: 

a) Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (ose ekuivalente) (e vlefshme). (Në 

rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë 

Çertifikatën ISO sipas zerave që   do të marre persiper sipas akt-marreveshjes).  

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”. 

 

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës për realizimin e kontratës  duhet te paraqese Autorizim 

nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi për mallrat e  kërkuara. Ne rast se do të 

paraqitet kjo e fundit duhet të vertetohet lidhja midis distributorit të autorizuar  dhe prodhuesit.  

Autorizimi duhet të përmbajë  të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëebsite, kjo 

e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. Perjashtim nga kjo pike 

behet per produktet Cakull, Stabilizant, Granil. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 të LPP, nenit 44 të 

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me qëllim 
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identifikimin e operatorëve ekonomik të cilët janë të autorizuar të shitjen e prodikteve objekt të 

këtij prokurimi dhe lidhjen mes OE dhe prodhuesit. 

 

 

2.3.4 Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e 

kerkuara, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese katalogun e prodhuesit të  mallrave 

objekt prokurimi dhe/ose skedat teknike. Fragmentet e katalogut dhe skedave teknike duhet te 

tregojne lehtesisht dhe qarte qe jane pjese e mallrave objekt prokurimi dhe te jene te perkthyer e 

te noterizuar. Perjashtim nga kjo pike behet per produktet Cakull, Stabilizant, Granil. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 të LPP, nenit 40 

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

qëllim që Autoriteti të të verifikojë që mallrat e kërkuara janë sipas specifikimeve teknike të 

përcaktuara ne Ftesën për Ofertë. 

 

 

2.3.5 Ofertuesi duhet të dorëzoje dokumentin e titulluar “Ofertë Teknike” i  paraqitur nga 

Autoriteti Kontraktor  ne formën e një tabele, kërkesat e të cilit duhet të plotësohen rigorozisht 

nga Ofertuesi për të gjithë artikujt e Listës. Perjashtim nga kjo pike behet per produktet Cakull, 

Stabilizant, Granil. 

Dokumenti “Ofertë teknike”  duhet të përmbajë të dhënat si më poshtë: 

Emërtimi I produkteve duhet të bëhet sipas listës ose preventivit të paraqitur nga AK. 

-Emri, Adresa dhe ëebsite i kompanise prodhuese ose distributor i autorizuar, me produktet e të 

cilëve Operatori Ekonomik do të paraqitet në ofertim. 

-Referenca në katalogje, kodi i produktit të plotësohet (në rast se mungon kodi i produktit të 

plotësohet nr,i faqes )duke treguar kodin ose numrin e faqes së katalogut në katalogun përkatës 

Nr Emertimi i 

produkteve 

Emertimi 

kompanise 

prodhuese, adresa 

, ëeb-siti 

Emertimi 

i 

katalogut 

Referenca ne 

katallogje/ 

Shënimet  

KOD I produktit 

ose nr. Faqes ne 

katalog 
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ku AK mund të gjejë specifikimet teknike të ofertuesit të cilat duhet të përputhen me 

specifikimet e AK. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a), nenin 79 të LPP, nenit 40 të 

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, me qëllim që 

Autoriteti të të verifikojë që mallrat e kërkuara janë sipas specifikimeve teknike të përcaktuara ne 

DST. 

 

2.3.6 Operatori ekonomik per te gjithe produktet ne kontakt me ujin e pijshem duhet te paraqese 

certifikate të aprovimit për përdorimin per ujë të pijshëm te vlefshme (p.sh DVGW, WRAS ose 

ekujvalente me keto) nga të paktën 1 institucion kombetare, nderkombetare ose institucione te 

pavarura certifikuese/testuese. 

 

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” 

 

 

2.3.7. Operatorët Ekonomik pjesmarrës në procedurën e prokurimit duhet të paraqesin një mostër 

të materialeve  të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor ditën dhe orën e hapjes së ofertave. Kriteri i 

shërben Autoritetit Kontraktor për të gjykuar më mirë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike 

të materialeve  të kërkuara, me qëllim që cilësia e mallit të jetë në përputhje me kërkesën për 

prokurim.Mostrat qw do tw paraqiten diten dhe oren e hapjes se ofertave janë materialet e 

mëposhtme sipas numrave rendorë në preventiv.  

 

1.  TUB PE 100 DN 20 PN 10 

3.  TUB PE 100 DN 32 PN 16 

12.  BASHKUESE ME REDUKSION Ø 20 PN 16 

18.  REDUKSION M - F Ø  1½  x  1″ 

20.  ADAPTOR DN 32 x1/2″   M 
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21.  BASHKUESE  ME REDUKSION Ø 25 x20 

32.  TEE Ø 32 

37.  BRRYL  Ø 20 

43. TAP  Ø 25  

49.  SARACINESKA ME BLLOKUES 

 

62.  FASHETA Ø 63 x 2″  (1 1/2") 

67. REDUKSION  Ø  2″ x  1½ 

59. MANIKOTA  XINGATO   1½ 

83. TUBO KORROGATO Ø125 SN 8 

93. MANIKOTE MEKANIKE Ø 125 PN 16 

94.   MANIKOTE EF DN 140 

106. GUARNICIONE SARAÇINESKE  Ø 110 

 

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 6, gërma a) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në fuqi i 

shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete për të 

ofruar produktin e kërkuar si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike të 

mallrave objekt prokurimi.Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme 

mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t´i kёrkojё 

operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 

7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. 

 

 

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.  

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, 

konsiderohen kushte për skualifikim. 

Në të gjitha rastet kur përmendet çertifikatë ,markë,emër i veçantë , patentë,vizatim ose 

tip,origjine specifike,prodhues ose sipërmarrës pranohet edhe ekuivalent i tyre. 

Argumentin: Kriteret e vecanta të kualifikimit  janë në përpjestim me kohezgjatjen, aftësinë 

zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës që do të prokurohet dhe i shërbejnë Autoritetit 

Kontraktor për tu njohur me kapacitetet  teknike, financiare, dhe profesionale  të ofertuesve te 

mundshem per realizimin me sukses te kontrates 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 
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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”. 

 

Njësia e prokurimit 
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