
 

 

 

 

BASHKIA DEVOLL 

       

 

Nr._______ Prot.                                                                        Bilisht, me ___/ ___/  2021 

 

 

Njoftimi i kontrates për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në 

Buletinin e Njoftimeve Publike 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 

 

Emri    Bashkia Devoll 

Adresa   Lagjia Nr.1 Rruga “24 tetori” Nr.9, Bilisht, Devoll 

Tel/Fax  +355 811 2 22 88  

Faqja e Internetit www.bashkiadevoll.gov.al  

 

Te dhenat e kontaktit te Personit Pergjegjes:  

Emri                              Eriksela Avdo 

Tel:                                +355 69 98 38 411 

E-mail                            eriavdo@hotmail.com  

 

2.  Lloji i procedurës se prokurimit:  Procedure e Kufizuar  –Sherbime 

 

Lidhur me përzgjedhjen e procedurës së kufizuar , bazuar dhe në nenin 43 të ligjit Nr. 162/2020  

“Për Prokurimin Publik”, autoritetit kontratkor sqaron se kjo procedure eshte zgjedhur per shkak 

se: 

Shërbimi i cili kerkohet te realizohet eshte sherbim pastrimi ( ku perfshihen pastrimi i 

siperfaqeve urbane e jo vetem, grumbullim transportim mbetjeve urbane etj.) Si rrjedhojë për 

auoritetin kontraktor dhe për llojin e procedures se prokurimit eshte vleresuar se sherbimi i 

kërkuar eshte specific dhe nuk oforhet nga te gjithe operatoret ekonomik. Per autoritetin 

kontratkor me rendesi eshte marrja e ketij sherbimi me cilesi sa me te larte dhe cmim sa me te 

ulet e per rrjedhoje nga autoriteti kontratkor ne DST eshte kerkuar metodologjia e punes qe do 

paraqitet nga cdo OE dhe kapacitet teknike te tyre te cilat do te jene subjekt jo vetem kualifikimi 

por dhe vleresimi. Me kualifikimin e OE te cilet disponojne dhe kapacitetet e duhura teknike, 

AK do te bente te mundur qe ne fazen e kerkimit te ofertave eknomike, ne kushtet kur eshte 

parashikuar dhe procedura me minimalisht 2 ofertues te kualifikuar, kjo procedure do te sjelle 
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nje konkurence me te madhe te OE te kualifikuar duke sjelle dhe nje leverdi me te madhe 

ekonomike per autoritetin kontraktor ku ne thelb, vlera e ofertës se paraqitur eshte kriteri me I 

larte vleresuese lidhur me pikezimin. 

Sa me siper kjo procedure prokurimi do te sjelle garancine per nje sherbim me cilesor dhe kosto 

me te ulet per autoritetin kontratkor. 

 

3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Sherbimi i pastrimit ne Bashkine Devoll”  

 

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-92243-04-05-2021 

5.Fondi limiti  marveshjes kuader ( i përgjithshëm): 48 826  042 (dyzet e tetemilion e 

teteqind e njezet e gjashte mije e dyzet e dy) leke pa tvsh  

 

6.Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja  e marveshjes kuadër 

në muaj 24. Kohëzgjatja e kontratës / kontratave,  bazuar ne marveshjen kuader sipas 

nevojave të autoritetit kontraktor. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

A) çmimi më i ulët  

 

Ose 

B)  oferta ekonomikisht më e favorshme  X  

lidhur me rëndësinë:  Çmimi  pikë  

etj.  pikë 

Kriteret e Vleresimit       Pikët 

(i) Çmimi më i ulët                         [0-50] 

Operatori ekonomik duhet të përshkruajë ofertën. 

 

(ii) Pervoja ne pune e kompanise            [0-25] 

Operatori ekonomik duhet të përshkruajë punet e relalizuar ne forme CV, shoqeruar me     

vertetim punimesh, te kryera ne 3 vitet e fundit. 

 

            (iii)    Metodologjia e Punes                                            [0 - 20]   

 

Treguesit dhe analiza cilësore në punë duke përcaktuar elementet e saj si për shembull 

por pa u limituar në cilësinë e propozimit teknik për sa i përket metodave të përdorura, 

personelit kryesor, disponueshmërisë së pajisjeve kryesore, organizimi, siguria, sigurimit 

të cilësisë, planit të mobilizimit, grafikut të punimeve dhe çdo aktiviteti tjetër siç mund të 

përcaktohet nga punëdhënësi.  



 

(iv) Mjetet             [0-5] 

Operatori ekonomik duhet te paraqesë mjetet e kerkuara në DST, dhe pikëzimi do të 

bëhet duke u bazuar mbi vit prodhimin e mjeteve. 

 

7.Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data: 26/04/2021(dd/mm/vvvv)Ora:10:00 

Vendi:  në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al 

 

8.Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 

Data: 26/04/2021(dd/mm/vvvv)Ora:10:00 

Vendi: në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al 

 

Shënime të tjera:  

Në zbatim të Ligjit Nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit", i 

ndryshuar, si dhe të njoftimit të përbashkët të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe APP, 

respektivisht me Nr. 25366 Prot dhe Nr.8480 Prot, datë 30.12.2020, nga OE pejsmarrës në rast 

të shpalljes fitues në përfundim të procedurës për nënshkrimin e kontratës publike, në 

përfundim të procedurës, duhet të kenë: 

-    Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin 

Platformen Qendrore të Faturave. 

-   Kopje të Certifikatës elektronike per Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së 

lidhur me Shoqërinë e Certifikuar pë zgjidhjen softëere-ike në përdorim, për tatimpaguesit që 

lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes softëar-ike". 

Ligji 162/2020 “ Per prokurimin Publik” eshte Ligji  i Zbatueshem per publikimin dhe 

zhvillimin e kesaj procedure.  

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

EDUARD DURO 
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