
PROCESVERBAL- Tipi i kontratës – Shërbime 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE 

PËR KUALIFIKIM   

 

OBJEKTI I PROCEDURËS:  

Hartimi i projekt-zbatimit me objekt Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare Bago 

 

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

Kodi CPV: 71221000-3 - Sherbim per projektim ndertesash 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

4,417,599.9 (katër milion e katërqind e shtatëmbëdhjetëmijë e pesëqind e nëntëdhjetë ë nëntë pikë nëntë) 

lekë 

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 Kavajë ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve 

teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; 

b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 4; 

c. Sigurim oferte,sipas Shtojcës 5; 

ç. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; 

d. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 8;  

dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës Shtojca 10; 

e. Deklaratë mbi ndërtimet civile dhe industriale sipas shtojcës 11. 

ë.Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 

kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar 

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

për të lidhur kontrata prokurimi bëhët me anë të paraqitjes prej tyre të deklaratës mbi përmbushjen e 

kritereve të përgjithshme, sipas shtojcës 9. 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

2.2.1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të tre viteve të fundit financiare, lëshuar nga Administrata 

Tatimore, me vlerë jo më të vogel se 40%  e fondit limit. Në zbatim të nenit 43, pika 3, të VKM nr.285, 

datë 19.05.2021 kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e 

xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar mësipër. Kur oferta paraqitet nga një bashkim 

operatorësh, ky kusht,plotësohet nga secili anëtar i bashkimit, në raport me përqindjen (elementet konkrete) 

e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.. 

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 në vlerën jo më të vogël se 40% të fondit limit është bërë referuar nenit 43 

pika 2/c  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 bazuar në nenin 43 

pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik. 

2.2.2. Kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve 2019, 2020 dhe 2021 të paraqitura në Administratën 

Tatimore dhe të konfirmuara prej tyre, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, 

në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve 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. 

Në zbatim të nenit 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur 

nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. Kur oferta paraqitet 

nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit 

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

publik” dhe nenit 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”  

2.2.3. Operatorët ekonomikë duhet të kenë shlyer të gjitha taksat vendore të parashikuara nga Pushteti 

Vendor për vitin 2022, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore”, i ndryshuar. Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili 

anëtar i bashkimit. 

Për të përmbushur kërkesat e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës 

të vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues i përcaktuar mesipër duhet të paraqitet pranë Autoritetit 

Kontraktor para lidhjes së marrëveshjes kuadër.. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar të Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për 

sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar dhe nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nenit 26 të VKM 285 

dt.19.05.2021. 

 



2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për shërbimet 

e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e  shpalljes së njoftimit të kontratës, 

në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit. Për të provuar përvojën e mëparshme, duhet që: 

- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik si dëshmi për përvojën e mëparshme 

të paraqiten kontrata e shërbimit, vërtetim i realizimit me sukses i lëshuar për të njëjtën kontratë dhe 

faturën tatimore të shitjes (situacionet), ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e furnizuara. 

- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi për përvojën e mëparshme 

të paraqiten fatura tatimore të shitjes (situacionet), ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e 

furnizuara. 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, 

në raport me fushat/ekpertizat e marra përsipër për tu realizuar. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 

“Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 3 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 shërbimet  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. 

2.3.2. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të jenë të pajisur 

me licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga 

autoritetet kompetente shtetërore, të kategorive   

2/b-1 Objekte sportive të mbuluara ose pjesërisht të mbuluara; 

2/b-2 Qendra tregtare; objekte social kulturore; objekte kulti; objekte arsimore. 

2/c   Projektim interiere. 

2/d Projektim pejsazhi,sistemi sipërfaqe te gjelberta,lulishte e parqe 

3/b-2 Objekte me skelet metalik. 

3/c-1 Objekte me shkallë të lartë vështirësie Beton arme – metalike 

3/d Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature 

dhe metalike. 

4/a Projektim të instalimeve hidro-termosanitare. 

4/b Projektim të instalimeve termoteknike-kondicionimi, si dhe të impianteve të prodhimit të energjisë 

termike nga burime të rinovueshme. 

4/d Projektim të sistemeve komplekse të telekomunikacionit 

4/f Projektim të sistemeve kundra zjarrit. 

4/g Projektim të sistemeve të monitorimit dhe automatizimit në industri dhe ndërtesa. 

4/h Projektimi i impianteve ngritëse e transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse etj.). 



4/i Projektimi i ndriçimit rrugor, shesheve, dekorativ, ndriçimit të objekteve të mëdha sportive, porteve 

aeroporteve etj. 

4/j Projektim të rrjeteve të telefonisë, citofonisë, fonisë, internetit, TV, access controll, CCTV, sistemet 

e alarmit, sistemet e dedektimit të zjarrit etj., për objektet civile e industriale. 

8/a Rivelime inxhinierike. 

8/d Bazamente gjeodezike. 

8/e Projektim fotogrametrik dhe hartografik. 

9/a Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile – ekonomike deri 5 kate. 

12/b Studime/vlerësime gjeologo-sizmike për trojet ku ndërtohen objektet civile, sociale e kulturore 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, 

në raport me fushat/ekpertizat e marra përsipër për tu realizuar. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 

“Për prokurimin publik”,  nenin 41, pika 4, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për 

licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e 

studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndertim”. 

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

që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga 

autoritetet kompetente kompetente. Hartimi i kategorive përkatëse të licencës është bërë në bazë të të 

dhenave dhe kërkesave të Detyrës së Projektimit. 

2.3.3. Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale,operatorët ekonomikë duhet të kenë në stafin e 

tyre teknik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit. Për të përmbushur këtë kapacitet: 

1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune, 

diplomë, librezë pune dhe CV për 1 (një) arkitekt, 1 (një) inxhinier ndërtimi, 1 (një) inxhinier ndërtimi 

profili strukturist, 1 (një) inxhinier mjedisi, 1 (një) inxhinier elektrik, 1 (një) inxhinier hidroteknik, 1 (një) 

inxhinier mekanik, 1 (një) inxhinier topograf dhe 1 (një) inxhinier gjeolog/gjeoteknik. Stafi i mësipërm, 

duhet te jetë i listuar në Listëpagesat e operatorit ekonomik gjatë periudhës Korrik - Shtator 2022 si dhe te 

figurojë në licensën e shoqërisë. 

2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe 

dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata aftësie për 1 (një) inxhinier ndërtimi specialist per 

vlerësimet sizmike. 

3. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe 

dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar 

/certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) auditues energjie të certifikuar për auditimin e energjisë në 

ndërtesa dhe në instalime industriale 

4. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin pranë Autoritetit Kontraktor kontratë të vlefshme pune dhe 

dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi nga një organizëm i akredituar/licencuar 

/certifikuar shqiptar ose i huaj për 1 (një) ekspert që përmbush kriteret për të qenë koordinator në fushën e 

sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizmit të punimeve, sipas kërkesave të ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 



“Per sigurine dhe shendetin ne pune” dhe V.K.M. nr. 312, date 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores 

“Për sigurinë në kantier”. 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, 

në raport me fushat/ekpertizat e marra përsipër për tu realizuar. 

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

dhe nenit 41, 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 kanë stafin, personelin e 

nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet 

ngushtësisht me detyrën e projektimit. Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht gjithashtu edhe 

me kërkesat e përcaktuara në pikën 2.3.3 të kritereve teknike. 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 projekteve. Numri i stafit kryesor 

teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, elektrik dhe hidroteknik etj është përcaktuar nga pikëpamja e 

natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në projektim.   

2.3.4 Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.. Për të përmbushur 

këtë kapacitet operatorët ekonomikë duhet të paraqesin: 

 Vërtetim për fuqinë mesatare punëtore për mesatarisht 10 (dhjetë) punonjës për periudhën Korrik - 

Shtator 2022, i lëshuar nga Administrata Tatimore. 

 Listëpagesat për periudhën Korrik - Shtator 2022, sipas formatit të miratuar nga Administrata Tatimore. 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, 

në raport me fushat/ekpertizat e marra përsipër për tu realizuar. 

Për të përmbushur kërkesat e mësipërme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin formularin përmbledhës 

të vetëdeklarimit. Dokumentacioni provues i përcaktuar mesipër duhet të paraqitet pranë Autoritetit 

Kontraktor para lidhjes së marrëveshjes kuadër 

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

dhe nenit 41, pika 4/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 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. Fuqia punëtore e llogaritur në bazë te pikës 

2.3.3 të kërkesave të vecanta për kualifikim. 

2.3.5 Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion për të 

përmbushur kontratën, konkretisht për 1 (një) pajisje topogjeodezike GPS dhe 1 (një) pajisje Total Station. 

Për të përmbushur këtë kriter, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kontratë shitblerje (faturë tatimore 

ku të specifikohet qartë mjetet/pajisjet e kërkuara) ose kontratë qeraje të noterizuar të cilës I bashkangjitet 

kontratë shitblerje (faturë tatimore ku të specifikohet qartë mjetet/pajisjet e kërkuara)..  

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, 

në raport me fushat/ekpertizat e marra përsipër për tu realizuar 

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. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin 

publik” dhe nenit 41, pika 4/ 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 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. 

2.3.6 Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, operatorët ekonomikë duhet të jenë të pajisur me 

licencat/lejet të lëshuara nga QKL, konkretisht: 

1. Kategoria “Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis” kodi III.2.A. 

2. Kategoria “Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të mbrojtjes civile” kodi I.2.A. 

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

publik” dhe nenit 41, pika 4/ a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik. 

2.3.7 Operatorët ekonomikë, për të vërtetuar se punët, objekt prokurimi, I plotësojnë kërkesat e cilësisë, 

duhet 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. Konkretisht: 

1. ISO 9001 (Standard për Sistemin e Menaxhimi të Cilësisë)/ekuivalente dhe e vlefshme. 

2. ISO 14001 (Standard për sistemin e menaxhimit të mjedisit)/ekuivalente e vlefshme. 

3. OHSAS 45001 (Standard për manaxhimin e rreziqeve rreth shëndetit dhe sigurimit në punë) / 

ekuivalente dhe e vlefshme. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe 

standardet e menaxhimit mjedisor” të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Operatorët  ekonomikë,  bashkë  me  dorëzimin  e  kërkesave  për  pjesëmarrje  ose  të  ofertave, paraqesin 

si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas pёrcaktimit nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nenit 26 të VKM 

285 dt.19.05.2021. 

Autoriteti përgjegjës mund të përcaktojë kritere kualifikimi sipas natyrës dhe objektit të prokurimit duke 

pasur respektuar kuadrin regullator të rindërtimit dhe LPP.  

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një 

dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim. 

 

 

 

 


