
Emergjencë: “Rrëshqitje e Borshit” Kontratë me çelësa në dorë 
 

 PROCESVERBAL NR.1 

Datë 17.04.2021 

 

Për miratimin e dokumenteve të tenderit (Procedurë e hapur-Punë) me objekt: Emergjencë: 

“Rrëshqitje e Borshit” Kontratë me çelësa në dorë, me fond limit 136.091.758,73  (njëqind e 

tridhjetë e gjashtë milion e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tetë presje 

shtatëdhjetë e tre) lekë pa përfshirë vlerën TVSH, financuar nga Buxheti i Shtetit. 

I mbajtur sot më datë 16.04.2021, mbi bazën e Urdhrit të Prokurimit Nr. 80, datë 15.04.2021 nga 

Njësia e Prokurimit e përbërë nga: 

 Jonida            Avdolli   Sektori i Prokurimeve / Personi përgjegjës 

 Genti              Raça  DPSO/Përgjegjës Sektori i Preventivit  

 Nikollaq         Mihali   DPSO/Sektori i Hartimit të Projekteve të 

Brendshme/Specialist  

 

Njësia e Prokurimit, pasi u njoh me Urdhërin e Prokurimit nr. 80, date 15.04.2021,  në zbatim të 

pikës 3, 4 të nenit 57 dhe nenit 61 të VKM-së 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik” e ndryshuar, hartoi dokumentet e tenderit sipas legjislacionit në fuqi.  

Në lidhje me kapitullin “Kriteret për kualifikim”, përcaktoi vendosjen e tyre bazuar në nenin 26 

“kontrata për punë publike” të VKM-së 914, datë 29.12.2014,  në bazë të natyrës dhe vëllimit të 

kontratës, numrit të subjekteve që operojnë në këtë fushë dhe përvojës së mëparshme.  

Për vendosjen e kritereve që ofertuesi duhet të plotësojë, në lidhje me aftësinë teknike/kapacitetin 

teknik dhe profesional, jemi bazuar në vlerën e kontratës, kohën e realizimit, zërat e punimeve që 

do të kryhen në objekt, specifikimet teknike, gatishmërinë teknike të mjeteve të shoqërisë, duke iu 

referuar Termave te References, preventivit paraprak, të ardhura nga Drejtoria e Planifikimit 

Strategjik dhe Operacioneve, me shkresën nr. 853/4 prot, datë 12.4.2021. 

Njësia e Prokurimit,  personi pergjegjes  dhe specialist të fushës, bazuar nenin 57 “Personi 

përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit” të VKM-së nr. 914,  datë 29.12.2014, si dhe në 

njohuritë e secilit anëtar, hartoi dokumentacionin e plotë për zhvillimin e procedurës së 

prokurimit, duke bërë kujdes të veçantë në miratimin e kërkesave të veçanta kualifikuese me 

qëllim zbatimin sa më drejtë të rregullave të prokurimit publik dhe vendosi përcaktimin e 

mëposhtëm:    

 

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

 

Ofertuesi duhet të deklarojë se: 

 

a)  Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e 

prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i 

regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo 

Fitimprurëse”. 

b)  nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv) 

c)   nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,  

ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen  me 

veprimtarinë profesionale. 
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d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të  sigurimeve shoqërore, 

sipas legjislacionit në fuqi. 

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër 

nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.  

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet 

të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe. 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë 

vetëdeklaratën e lartpërmendur.   

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.  

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në 

ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.  

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi 

vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër. 

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen: 

a.     Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës  bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar 

zyrtarisht;  

 

   b.      Prokura e posaçme.  

 

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1; 

b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1; 

c. Sigurim oferte, (2% e vleres se perllogaritur te kontrates) sipas Shtojcës 3; 

ç. Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5; 

d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; 

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

Shtojces 8/1; 

e. Formular vlerësimi sipas Shtojcës 9; 

f. Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10; 

g. Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcës 11; 

gj. 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 në Shqipëri. 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

2.1. Per kapacitetin ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:  

Sipas kritereve te pergjitshme per kualifkim.  
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2.2. Per kapacitetin ekonomik dhe financiar: 

2.2.1 Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit 2018, 2019 dhe 

2020 duhet te mos jete me e vogel se 50% e fondit limit te procedurës se prokurimit. Per te 

vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese nje vërtetim nga Dega e 

Tatim Taksave për xhiron vjetore të realizuar në 3 (tre) vitet e fundit. 

 

2.2.2 Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv te qendrueshem gjate tre viteve te 

fundit 2018, 2019 dhe 2020 . Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet 

te paraqese kopje të bilanceve të tre viteve të fundit (si me siper), të paraqitur pranë autoritetit 

përkatës, të konfirmuara nga ky autoritet, ne te cilat duhet te rezultoje se nuk ka dale me humbje 

te pakten ne dy vite te njepasnjeshem. si dhe te shoqeruara me akt ekspertizen e kryer nga 

Eksperti kontabel i autorizuar.  

 

2.2.3 Operatori Ekonomik duhet te paraqese një deklarate me shkrim nga administratori i subjektit 

si dhe vertetim te leshuar nga çdo njesi vendore per te deshmuar se ka paguar te gjitha detyrimet e 

taksave dhe tarifave vendore te maturuara, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet 

per vitet 2020, 2021.  

 

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten te verifikoje vertetesine e informacionit te 

paraqitur.  

Ne rast deklarimi te rreme do te veprohet ne perputhje me nenin 78, pika 1 germa ”a” te 

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Per Prokurimin Publik”. 

 

  
⃰  ⃰  ⃰Kriteret ekonomike jane vendosur bazuar dhe ne perputhje te plote me Vendimin 914, date 

29.12.2014 ”Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” neni 26 pika  7. Keto kritere jane 

vendosur bazuar ne objektin e kontrates si dhe  per garantimin e kryerjes se punimeve me cilesi 

dhe brenda afateve te kerkuar. 

 

2.Lidhur me kapacitetin teknik kandidati duhet te plotesoje kerkesat si me poshte:   

 

2.3 Per kapacitetin teknik:   

 

2.3.1/a  Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar punë të ngjashme  për një objekt të vetëm në 

një vlerë jo më pak se 50% e fondit limit dhe që është realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit; 

 

2.3.1/b ose  punë të ngjashme  deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e 

marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më e vogel se dyfishi i fondit limit dhe që 

është realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit.  

  

Plotësimi i njërit prej 2 kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.  

  

 

2.3.1.a Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese formularet 

e vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me kontraten/kontratat e nenshkruara 

nga palet, situacionet perfundimtare, faturat tatimore,  aktet e kolaudimit. Formulari i vlerësimit 
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duhet te percaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes se punëve dhe faktin nëse kontrata eshte realizuar 

me sukses. 

 

2.3.1.b Në rastin e pervojes se ngjashme ne sektorin privat kerkohet si deshmi formularet e 

vleresimit sipas shtojces perkatese te DST te shoqeruar me kontrate te nenshkruar nga palet, 

situacionet perfundimtare, faturat tatimore, akt kolaudimi te objektit. 

 

Pika 2.3.1/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. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e 

bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

 

⃰  ⃰  ⃰ Ne lidhje me piken 2.3.1/a/b argumentojme se vendosja e ketij kriteri eshte ne baze te  nenit 26 

“kontrata per pune publike” te VKM-se 914, date 29.12.2014. pika 2b si dhe ne baze te pikes 

6/a,b. dokumentacioni i kerkuar per te vertetuar permbushjen me sukses te puneve te ngjashme 

bazohet pikerisht ne piken 6 dy paragrafet e fundit  ku citohet: “Autoriteti kontraktor, si dëshmi 

për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik ku të shënohen vlera, 

koha dhe natyra e punës së bërë dhe çdolloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin 

në fuqi, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti kontraktor kërkon si 

dëshmi vërtetime ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura 

tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të vërtetuar 

përmbushjen e suksesshme të punëve.” 

  

2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punesim mesatar, me jo më pak se 100 punonjes për 

periudhën (Tetor 2020 – Mars 2021), e vërtetuar kjo me: Vërtetim të lëshuar nga Administrata 

Tatimore për periudhën e kerkuar, shoqeruar me formularët E-SIG te konfirmuara nga organet 

perkatese (me nenshkrim elektronik ose ne hard copy).  

 

 

⃰⃰  ⃰  ⃰  Ne lidhje me kete pike AK e ka vendosur kete kriter, pasi operatori ekonomik duhet të ketë një 

punësim mesatar me jo më pak se 100 punonjës, duke qënë se vlera e objektit që prokurohet është 

136.091.758,73  lekë pa TVSH dhe për realizimin e tij kapaciteti specialiste dhe punetori llogaritet 

rreth 25% e vlerës ndërtimore ose rreth 34.022.939 lekë për specialiste dhe punetori për gjithë 

periudhën realizimit të objektit 3 muaj. Duke e konsideruar një pagë minimale të lejuar 30.000 

lekë/muaj numri i punonjësve të siguruar dhe që do nevojitej në këtë objekt duhet të ishte më i 

lartë, 378 punonjes.  

 

Për sa më sipër AK e quan të arsyeshëm dhe të mirëargumentuar numrin e punonjësve të siguruar 

100 duke pasur parasysh që kriteri është ne përputhje me natyrën dhe përmasën e kontratës. 

 

Gjithashtu, gjykojme qe nga ana jone eshte kërkuar një periudhë e arsyeshme dhe proporcionale 

prej 6 muajsh të listepagesave, për provimin nga ana e operatorit ekonomik të një stafi të 

qëndrueshëm, i cili është i nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës. OE nepermjet 

dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojë se zotëron kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të 

realizimit me sukses të kontratës. Kjo është një kërkesë në përputhje me natyrën e kontratës, 

volumin dhe përmasat e saj dhe aspak diskriminuese.  
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2.3.3  Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertifikimet  

 

a. Operatori/et ekonomik/e ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklarate (nga 

administratori i shoqërisë) stafin teknik të shoqërisë, si më poshtë: 

 

Numri Pozicioni 

Vitet e 

punës pranë 

shoqërisë 

Vitet e 

punës në 

total 

1 (nje)  
Inxhinier  Ndertimi – si Drejtues Projekti gjatë gjithë 

afatit të zbatimit të kontratës 
5 vjet 10 vjet 

1 (një)  
Inxhinier Topograf  gjatë gjithë afatit të zbatimit të 

kontratës 
3 vjet 5 vjet 

1 (një)  
Inxhinier Gjeolog gjatë gjithë afatit të zbatimit të 

kontratës 
3 vjet 5 vjet 

 

 

Për stafin e mësipërm të paraqiten: 

 Kontratë individuale të punës 

 Diploma/certifikata 

 Deshmi kualifikimi te sigurimit teknik 

 Të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë për periudhën (Tetor 2020 – Mars 2021) 

 

 

b. Operatori ekonomik duhet të disponojë të paktën 23 punonjës të certifikuar me deshmi te 

sigurimit teknik lëshuar nga ISHTI ose ekuivalente, në përputhje me zërat e punimeve në 

preventiv. Ndermjet tyre dhe specialistet e meposhtem:   

 

-  2 (dy) Mekanike vërtetuar me kontratë pune të vlefshme si edhe të pajisur me 

Certifikatë/dëshmi/diploma përkatëse të kualifikimit profesional lëshuar nga shkolla të mesme 

profesionale ose institucione jopublike, të akredituara në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

- 3 (tre) Specialistë ndertimi, vërtetuar me kontratë pune të vlefshme si edhe të pajisur me 

Certifikatë/dëshmi/diploma përkatëse të kualifikimit profesional lëshuar nga shkolla të mesme 

profesionale ose institucione jopublike, të akredituara në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

- 2 (dy) Teknike ndërtimi, vërtetuar me kontratë pune të vlefshme si edhe të pajisur me 

Certifikatë /dëshmi /diploma përkatëse të kualifikimit profesional lëshuar nga shkolla të mesme 

profesionale ose institucione jopublike, të akredituara në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

- 6 (gjashte) manovratore të paraqiten kontratat e punës dhe lejet e drejtimit dhe të manovrimit,  
 

- 10 (dhjete) shofere të paraqiten kontratat e punës dhe lejet e drejtimit. 

 
 

 

Për secilin duhet të paraqiten:  

 

 Kontratë individuale të punës 

 Diplomë ose certifikate   

 Të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë për periudhen Tetor 2020 – Mars 2021 
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⃰⃰  ⃰  ⃰  Nga natyra e objektit, ne te cilen ka rreshqitje, veshtiresia per realizimin e tij, afati i shkurter i 

punimeve perveç drejtuesve teknike qe jane ne licencen e shoqerise, kerkohen edhe 3 punonjes si staf, 

te cilet do te jene prezent gjate gjithe kohes per realizimin e ketij objekti, si dhe 2 mekanike, 3 

specialiste ndertimi, 2 teknike ndertimi. Ky segment rrugor eshte ne trafik te renduar dhe ka veshtiresi 

te medha per realizimin e tij, pasi nuk ka asnje mundesi devijimi.  

 

Mjetet dhe pajisjet e listuara kerkojne burime njerezore per drejtimin dhe manovrimin e tyre  

 

2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te deklaroje me shkrim se inxhinieret dhe punonjesit e kerkuar 

ne piken 2.3.3 per kualifikim jane te paangazhuar ne kontrata te tjera.  

 

⃰⃰  ⃰  ⃰  Kjo kerkese eshte vene per arsye se stafi duhet te jete prezent 24 ore per realizimin e ketij objekti.  

 

 

2.3.5  Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punesuar 1 (një) punonjës që disponon çertifikatën  

si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e  shendetit ne pune”  në përputhje me klauzolat e ligjit 

Nr. 10327 datë 18/02/2010 ”Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 

”Për miratimin e e rregullores ”Për sigurine në kantier”. Për specialistin e  shoqërisë duhet të paraqitet 

certifikata e trajnimit për ”Specialist për sigurimin teknik dhe shëndetin në punë”e dhëne nga një 

organizëm i licencuar certifikimi shqiptar ose i huaj dhe kontrata e punës e vlefshme.   

 

⃰⃰  ⃰  ⃰  “Siguria dhe shëndeti në punë” janë masat e marra, që kanë si synim përmirësimin e kushteve 

gjatë procesit të punës, ruajtjen e jetës, integritetin e shëndetit, mbrojtjen fizike dhe psikike të 

punëmarrësve të tjerë, që marrin pjesë në procesin e prodhimit. 

Punëdhënësit janë të detyruar të ndjekin rregulla të përgjithshme të parandalimit të rrezikut duke 

mbajtur parasysh natyrën e veprimtarisë së ndërmarrjes/institucionit; vlerësimin e rrezikshmërisë 

ndaj sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve. 

Personi i ngarkuar përgjegjës për sigurinë dhe shëndetin në punë është një profesionist i marrë në 

punë nga punëdhënësi dhe i caktuar për të kryer detyra që lidhen me sigurinë dhe shëndetin në 

punë.  

2.3.6 Operatori Ekonomik duhet te kete ne përbërje te stafit punonjësit ne përputhje te plote 

me VKM nr. 632, date 15.07.2015, i ndryshuar. 

 

Operatori Ekonomik duhet te kete ne perberje te stafit nje Mjek ne perputhje te plote me VKM 

nr.108 date 09.02.2011, i ndryshuar, te vertetuar me kontrate pune te vlefshme, diplome, leje 

ushtrimi profesioni te leshuar nga Urdheri i Mjekut. 
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⃰⃰  ⃰  ⃰  Bazuar ne VKM nr.692 datë 13.12.2001 “Për masat e veçanta të  sigurimit dhe mbrojtjes së 

shëndetit në punë” ndryshuar, Punëdhënësi siguron funksionimin e shërbimit mjekësor, 

nëpërmjet mjekut të ndërmarrjes, në të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari prodhuese, private 

ose shtetërore, vendase ose të huaja, juridike ose fizike. 

Mjekët e ndërmarrjes pajisen me licencë profesionale nga Ministria e Shëndetësisë, në përputhje 

me Vendimin nr.500, datë 23.11.1992 të Këshillit të Ministrave “Për dhënien e licencave për 

ushtrimin e profesionit në fushën e mjekësisë, në profesion të lirë privat”, i ndryshuar. 

Marrëdhëniet ndërmjet punëdhënësit dhe mjekut të ndërmarrjes përcaktohen në bazë të kontratës 

së punës që lidhin palët, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

 

2.3.7 Operatoret ekonomike duhet te disponojne licencat e nevojshme per zbatimin e kontrates. 

Per kete duhet te paraqesin licencen perkatese te shoqerise, bazuar ne formatin e miratuar me 

Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, “Per miratimin e rregullores per kriteret 

dhe Procedurat e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te 

Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”. Shqyrtimi i licencave do te behet mbi bazen 

e rregullave te parashikuara sa me siper. Licenca profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me 

ekzekutimin e puneve te kontrates duhet te permbaje kategorite e meposhtme:   

  

- NP – 1/A (Punime germimi ne toke) 

- NP – 4/D (Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale) 

- NP – 5/A (Punime nentokesore, ura e vepra arti) 

- NS - 1/A  ( Punime per prishjen e ndertimeve) 

- NS – 6/A (Sinjalistika rrugore jondricuese) 

- NS - 9/C (Punime strukturore speciale) 

- NS – 20/C (Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje) 

 

Shoqëritë e huaja  duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të 

lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjise, (ose Ministrise 

kompetente te kohes) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së 

licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne 

veprimtari ndertimi, e miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Mosparaqitja ne kete 

forme eshte kusht skualifikues. 

 

 

⃰⃰  ⃰  ⃰  Ne lidhje me piken 2.3.7 argumentojme se jane kerkuar keto kategori duke u bazuar ne Vendimin e 

Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008, “Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat 

e dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe 

ushtrojne veprimtari ndertimi” dhe proceseve te punes qe jane parashikuar ne permledhesen e 

preventivit paraprak, kontrate me celesa ne dore.  

Kategorite e licencave jane vendosur sipas Lidhjes 4 te Klasifikimit per kategorite e punimeve te 

zbatimit dhe nga vlerat paraprake per cdo proces pune.   

 



Emergjencë: “Rrëshqitje e Borshit” Kontratë me çelësa në dorë 
 

2.3.8 Operatori ekonomik duhet te disponoje licence projektimi ose te kontraktoje me nje 

shoqeri projektuese te licencuar sipas rregullores se miratuar me VKM nr. 943, date 28/12/2016 

”Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe persona juridikë në 

fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit të punimeve të zbatimit në 

ndërtim”. Licenca e projektimit duhet te kete kategorite si me poshtë : 

 2/b pika 3, (vepra arti ne infrastrukture)  

 3/c pika 1, (objekte me shkalle te larte veshtiresie beton-arme-metalike)  

 3/d, (vleresim i kapacitetit mbajtes dhe perforcimi i strukturave mbajtese prej beton – arme, 

murature dhe metalike) 

 7/a (ura dhe vepra arti te vogla deri ne 10 m) 

 8/a (rilevime topogjeodezike) 

 9/e ( Studime e projektime hidrogjeologjike.) 

 9/d (Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të 

ulët.) 

 

Shenim: Në lidhje me vlefshmërinë e licencave ekzistuese dhe përshtatjen e kategorive me 

përshkrimet përkatëse, ofertuesit të mbajnë parasysh Vendimin nr.759, datë 12.11.2014 të 

Këshillit te Ministrave, “Për licencimin profesional të individëve dhe subjekteve juridike që do të 

ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikqyrjes e koaludimit 

të punimeve të zbatimit në ndërtim”, ndryshuar me VKM-në nr.943 datë 28.12.2016”. 

 

⃰⃰  ⃰  ⃰  Ne lidhje me piken 2.3.8 argumentojme se keto kritere jane vendosur  duke u bazuar sipas VKM nr. 

943, date 28/12/2016 ”Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë 

dhe persona juridikë në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit të 

punimeve të zbatimit në ndërtim” dhe proceseve te punes qe jane parashikuar ne permbledhesen e 

preventivit paraprak, kontrate me celesa ne dore.  

 

 

2.3.9 Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike per 

realizimin e kontrates. Per kete duhet te paraqese deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne 

dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik.  

  

Kerkohen te jene ne dispozicion keto mjete pune:  

 

Nr Emri i mjetit Njesi Sasi Statusi 

1 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbi 10 ton Copë 2 Në pronësi ose me qera 

2 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbi 20 ton Copë 4 Në pronësi ose me qera 

3 Kamionçinë (deri në 5 ton)  Copë 4 Në pronësi ose me qera 

4 Kamion me Vinç    Copë 1 Në pronësi ose me qera 

5 Freze asfalti Cope  1 Në pronësi ose me qera 

6 Fadrome me kove perpara dhe mbrapa Copë 2 Në pronësi ose me qera 

7 Eskavator me zinxhire  Copë 3 Në pronësi ose me qera 

8 Eskavator me goma  Copë 3 Në pronësi ose me qera 

9 Eskavator me krahe te gjate deri 15 m                        Copë 1 Në pronësi ose me qera 

10 Minieskavator BOBCAT Copë 1 Në pronësi ose me qera 

11 Autobetoniere Copë 4 Në pronësi ose me qera 
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12 Autopompe   Copë 2            Në pronësi ose me qera 

13 Autobot uji Copë 1 Në pronësi ose me qera 

14 Rrul ngjeshes me peshe operative mbi 15 ton Copë 2 Në pronësi ose me qera 

15 Rrul vibrues gome-hekur asfalti mbi 12 ton Copë 3 Në pronësi ose me qera 

16 Asfaltoshtruese   Copë 1 Në pronësi ose me qera 

17 Autobitumatriçe Copë 1 Në pronësi ose me qera  

18 Sonde per pilota jo me te vogel se 1.5 m Copë 4 Në pronësi ose me qera  

19 Sonde per mikropilota me diameter 400 mm Copë 2 Në pronësi ose me qera 

20 Matrapik Copë 5 Në pronësi ose me qera 

21 Makineri per armatura me elektrosaldim Copë 1 Në pronësi ose me qera 

22 Vinç me zinxhire me aftesi mbajtese 35-50 ton Copë 1 Në pronësi ose me qera 

23 Vibratore per ngulje pilotash Copë 1 Në pronësi ose me qera 

24 Koke terheqese  Copë 1 Në pronësi ose me qera 

25 Rimorkiator Copë 1 Në pronësi ose me qera 

26 
Çekiç pneumatik per eskavatore per thyerje 

betoni 

Copë 2 Në pronësi ose me qera 

27 Vibratore betoni Copë 2 Në pronësi ose me qera 

28 Gjeneratore Copë 2 Në pronësi ose me qera 

29 Sharre asfalti Copë 2 Në pronësi ose me qera 

30 Batipal Copë 1 Në pronësi ose me qera 

31 Pjaster vibruese mekanike Copë 2 Në pronësi ose me qera 

32 Tranxhe hekuri Copë 2 Në pronësi ose me qera 

33 Bango Copë 2 Në pronësi ose me qera 

34 Grejder Copë 2 Në pronësi ose me qera 

35 

Automjet Vijezimi (APV) me leje qarkullimi, 

me boje termoplastike, me kapacitet jo me pak 

se 4 ton (shoqeruar me skeden perkatese te 

mjetit) 

Copë 1 Në pronësi ose me qera 

36 
Fabrike prodhim betoni e pajisur me leje 

mjedisore III.1 B 

Copë 1 Në pronësi / me qera / 

kontrate furnizimi 

37 
Nyje prodhim inertesh e pajisur me leje 

mjedisore III.1 B 

Copë 1 Në pronësi / me qera / 

kontrate furnizimi 

38 
Fabrike asfalti e pajisur me leje mjedisore III.1 

B 

Copë 1 Në pronësi / me qera / 

kontrate furnizimi 

 

Eshte e mjaftueshme paraqitja e deklarates, sipas shtojces nr.10 dhe dokumentacioni si me poshte: 

 

a) Për mjetet me goma që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton 

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te 

vlefshme). 

 

b) Për mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), 

certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, (te vlefshme) duhet te shoqerohet me 

kontraten perkatese noteriale te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e 

realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.. 

 

c) Për mjetet dhe pajisjet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që 

vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira te tij. 
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d) Per mjetet qe transportojne mallra te rrezikshem duhet te paraqitet certifikat perkatese e leshuar 

nga institucioni kompetent. 

 

⃰⃰  ⃰  ⃰  Proceset e punes qe jane te percaktuara ne Termat e References me Kapituj per realizimin e 

ketij objekti kerkojne mjetet dhe pajisjet e listuara sipas pikes 2.3.9 te DST.   

 

2.3.10 Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje qe te gjitha mjetet dhe pajisjet e 

pershkruara ne piken 2.3.9  te Kapacitetit Teknik do te jene te angazhuara vetem ne kete kontrate. 

Mjetet, te cilat rezultojne te angazhuara ne kontrata te tjera afati i zbatimit te cilave shtrihet 

pergjate afatit te kontrates objekt i prokurimit jane shkak skualifikimi. 

 

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten te verifikoje vertetesine e informacionit te 

paraqitur.  

Ne rast deklarimi te rreme do te veprohet ne perputhje me nenin 78, pika 1 germa ”a” te 

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Per Prokurimin Publik”. 

 

Mjetet dhe pasjisjet e listuara duhet te punojne ne kete objekt 24 ore, pasi afati eshte i shkurter dhe 

do punojne ne nje trafik te renduar.  

2.3.11 Operatori Ekonomik duhet te disponoje dhe paraqese çertifikatat te vlefshme si me poshte:  

  

 ISO 14001:2004 (Sistemi i menaxhimit të mjedisit) 

 ISO 9001-2015 (Sistemi i menaxhimit te cilesise) 

 ISO 39001:2012 (Sistem i menaxhimit te sigurisë rrugore dhe trafikut ) 

 

⃰ Te gjitha certifikata e mesiperme duhet te jene te 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.  

 

Nese ofertuesi do te paraqitet si bashkim operatoresh, certifikatat duhet te jene ne perputhje me 

punimet e marra persiper. 

 

⃰  ⃰  ⃰  Ne lidhje me  piken 2.3.12 argumentojme se jane kerkuar keto ISO konform nenit 30 “kerkesat e 

cilesise” te VKM-se Nr. 914, date 29.12.2014 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik. 

 

2.3.12. Operatoret e huaj ekonomikë, duhet të paraqesin të gjithë dokumentacionin e tyre në 

gjuhën shqipe (si gjuhë e ofertës), të bëjnë noterizimet përkatëse si dhe të jenë te certifikuara 

“Apostille”. Për vendet që nuk kanë ratifikuar Konventën e Hagës datë 5 tetor 1961, “Për heqjen e 

kërkesës për legalizim diplomatik e konsullor të dokumenteve zyrtare të huaja”, duhet të bëhen 

legalizimet në ambasadat, konsullatat ose zyrat respektive nga vendi i origjinës.  

 

2.3.13. Kandidatët/ofertuesit duhet të përmbushin kërkesat ligjore të parashikuara në nenin 76 të 

Ligjit nr. 162/2020 datë 23.12.2020 ”Për prokurimin publik”.  

2.3.14. Nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, keta te fundit duhet t`i 

referohen Ligjit Nr. 162/2020, date 23.12.2020  ”Per Prokurimin Publik” 

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. 
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Njësia e Prokurimit, në zbatim të Ligjit 162/2020 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, 

VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar 

dhe Urdhrit të Prokurimit Nr. 80, datë 15.4.2021, hartoi dokumentet e tenderit për objektin 

Emergjencë: “Rrëshqitje e Borshit” Kontratë me çelësa në dorë me fond limit (njëqind e 

tridhjetë e gjashtë milion e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tetë presje 

shtatëdhjetë e tre) lekë pa përfshirë vlerën TVSH, financuar nga Buxheti i Shtetit, duke 

nënshkruar pa vërejtje në çdo faqe të tyre.  

 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 


