Data__________
PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË
PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM
(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)
OBJEKTI I PROKURIMIT: “Ndërtimin e Tunelit të Llogarasë” (në seksionin rrugor OrikumHimarë pjesë e Autostradës SH8 (Vlorë – Sarandë)”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
______________________________________________________________________________
VLERA E FONDIT LIMIT: 18 967 810 952.08 (tetëmbëdhjetë miliard e nëntëqind e
gjashtëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e dhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e dy pike zero tetë)
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 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 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. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;
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):
_ Për të vërtetuar se është kualifikuar në mënyrë të ligjshme, operatori ekonomik duhet të
paraqesë dokumentet e mëposhtme:

a) Vërtetim i lëshuar nga autoriteti kompetent publik që vepron në juridiksionin e operatorit
ekonomik, përmes së cilit vërtetohet se kapitalet dhe asetet e këtij të fundit nuk janë subjekt i
ndonjë urdhri përmbarimi;
b) Dokument që evidenton strukturën organizative të operatorit ekonomik.
Gjithashtu:
a) Operatori ekonomik nuk duhet të jetë listuar si një subjekt që nuk mund të ushtrojë aktivitet
tregtar në Shqipëri ose në vendet e BE-së, dhe nuk duhet të jetë pjesë e listës së zezë të
Institucioneve Financiare Ndërkombëtare (IFN);
b) Operatori ekonomik nuk duhet të shfaqet në asnjë listë të Kombeve të Bashkuara për
personat e dyshuar si të përfshirë në aktivitete terroriste ose në lista të tjera të zeza kombëtare
apo ndërkombëtare;
c) Operatori ekonomik dhe çdo aksionar në zinxhirin e tij të pronësisë, duke përfshirë pronarin
përfitues, ose vartësit apo drejtuesit e tij, nuk duhet të banojë, të ushtrojë aktivitetin në, të
bëjë tregti me ose të ketë lidhje me vendet e ndaluara nga OFAC, ose që janë subjekt i
sanksioneve të BE-së dhe OKB-së, apo një vend që është pjesë e listës së zezë të BE-së;
d) Dokumentet e paraqitura në gjuhë të tjera nga anglishtja ose shqipja duhet të shoqërohen me
përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe;
e) Dokumentet e lëshuara nga autoritete publike në juridiksione të tjera, dhe dokumentet e
vërtetuara nga një noter publik në juridiksione të tjera duhet të legalizohen sipas Konventës
së Hagës për Vulën Apostile, të datës 05.10.1961
f) Në rast të një sipërmarrjeje të përbashkët të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet
të paraqesë dokumentet e sipërpërmendura.
g) Në rast të një bashkimi shoqërish (operatorë të përbashkët) duhet të paraqiten dokumentet e
mëposhtme:
 Marrëveshjen e noterizuar sipas së cilës është krijuar zyrtarisht sipërmarrja e përbashkët e
operatorëve ekonomikë.
 Prokurën e veçantë.
 Vendimin e palëve vendimmarrëse të shoqërisë ose Sipërmarrjes së Përbashkët të
Shoqërive dhe/ose Bashkimit të Shoqërive.
h) Në rast të një bashkimi të shoqërive, çdo anëtar i këtij bashkimi shoqërish duhet të paraqesë
një deklaratë, duke përfshirë listën e përditësuar të aksionarëve dhe informacion për
përfituesit fundorë të operatorit ekonomik, të cilët në fund zotërojnë ose kontrollojnë
shoqërinë dhe/ose të personave fizikë në emër të të cilëve kryhet një transaksion ose projekt,
dhe/ose të atyre personave që ushtrojnë kontrollin efektiv përfundimtar mbi një person
juridik apo marrëveshje, që kanë interesa ekonomike të konsiderueshme ose që marrin

përfitime ekonomike të konsiderueshme nga shoqëria. Ky informacion duhet të përfshijë në
veçanti individët që përmbushin një ose më shumë nga pesë kushtet e mëposhtme:
 zotërojnë direkt ose indirekt mbi 10% të aksioneve të operatorit ekonomik;
 kanë direkt ose indirekt mbi 10% të të drejtës së votës të operatorit ekonomik;
 kanë direkt ose indirekt të drejtën të emërojnë ose largojnë pjesën më të madhe të
drejtorëve të operatorit ekonomik;
 kanë të drejtën për të ushtruar, ose që aktualisht ushtrojnë, ndikim ose kontroll të
konsiderueshëm mbi operatorin ekonomik; dhe/ose
 kur një trust apo firmë do të përmbushte ndonjë prej katër kushteve të para nëse do të
ishte, çdo individ që ka të drejtën për të ushtruar, ose që aktualisht ushtron, ndikim ose
kontroll të konsiderueshëm mbi atë trust apo firmë.
 Informacioni për çdo pronar përfitues duhet të përfshijë:
 emrin aktual dhe çdo emër të mëparshëm;
 shtetësinë dhe numrin kombëtar të identifikimit;
 vendbanimin;
 datën dhe vendin e lindjes;
 nivelin e pronësisë përfituese;
 detaje se si ushtrohet pronësia, kontrolli ose interesi ekonomik. Nëse të gjitha këto detaje
janë paraqitur në një regjistër të qendërzuar të pronësisë përfituese në vendin e
regjistrimit, aplikimi mund ta përmbushë këtë kërkesë duke treguar referenca dhe
bashkëlidhur këto dokumente.
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, 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 .1. Operatori ekonomik duhet të ketë burime financiare të nevojshme për realizimin e objektit
të prokurimit dhe merr përsipër çdo rrezik që mund të ndodhë, siç parashikohet apo nënkuptohet
në kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës. Në këtë kontekst, operatorët ekonomikë
duhet të tregojnë se i përmbushin kushtet e mëposhtme:
a) Kopje të audituara të bilanceve gjatë 5 (pesë) viteve të fundit (2016, 2017, 2018, 2019,2020);

b) Xhiron mesatare vjetore për 3 (tre) nga 5 (pesë) vitet e fundit fiskale (2016, 2017, 2018 ,2019
dhe 2020) jo më pak se 70% të fondit limit të kontratës, pa TVSH. Për Sipërmarrjen e
Përbashkët të Shoqërive, mesatarja e rezultateve para tatimit për 3 (tre) nga 5 (pesë) vitet e
fundit fiskale të çdo anëtari të Sipërmarrjes së Përbashkët duhet të ponderohet me përqindjen
e pjesëmarrjes së tyre në këtë Sipërmarrje të Përbashkët si një faktor ponderimi;
c) Një EBITDA mesatare e 5 (pesë) viteve të fundit (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) të të paktën
20 milionë EURO.;
d) Situata financiare në një shumë që i tejkalon 8 milionë EURO. Pranohen edhe linjat e
kredisë. Për Sipërmarrjen e Përbashkët të Shoqërive, shuma e çdo anëtari të Sipërmarrjes së
Përbashkët duhet të ponderohet me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në këtë Sipërmarrje të
Përbashkët si një faktor ponderimi;
e) Mesatarja e rezultateve (fitime / humbje) para tatimit për 3 (tre) nga 5 (pesë) vitet e fundit
fiskale (2016, 2017, 2018, 2019 dhe 2020) duhet të jetë pozitive (>0), siç tregohet në
pasqyrat financiare të audituara të tre viteve të fundit fiskale. Për Sipërmarrjen e Përbashkët
të Shoqërive, mesatarja e rezultateve para tatimit për 3 (tre) nga 5 (pesë) vitet e fundit fiskale
të çdo anëtari të Sipërmarrjes së Përbashkët duhet të ponderohet me përqindjen e
pjesëmarrjes së tyre në këtë Sipërmarrje të Përbashkët si një faktor ponderimi;
f) Mesatarja e financimit të borxhit kundrejt mesatares së kapitalit të operatorit ekonomik të 3
(tre) nga 5 (pesë) vitet e fundit fiskale duhet të jetë më pak se 2 (dy), siç tregohet në pasqyrat
financiare të audituara të tre viteve të fundit fiskale. Sipërmarrjen e Përbashkët të Shoqërive,
mesatarja e financimit të borxhit dhe mesatarja e kapitalit për 3 (tre) nga 5 (pesë) vitet e
fundit fiskale të çdo anëtari të Sipërmarrjes së Përbashkët të Shoqërive duhet të ponderohet
me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në këtë Sipërmarrje të Përbashkët si një faktor
ponderimi.
Pasqyrat e mësipërme nuk duhet të jenë lëshuar jo më vonë se 30 ditë nga afati i dorëzimit të
ofertës.
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 39, 43, të VKM nr. 285, datë
19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Njësia e prokurimi e vlerëson te
nevojshme kriterin për xhiron mesatare, dorëzimin e dokumentit përkatës vërtetim ose pasqyrat
financiare vjetore, pasi vërtetojnë kapacitetet ekonomike, financiare të operatorit ekonomik me
qëllim përmbushjen dhe realizimin e kontratës. Kapaciteti pozitiv financiar i operatorit i
dokumentuar me bilance apo pasqyra financiare për tre vite buxhetore i shërbejnë autoritetit
kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatoreve ekonomikë dhe të mundësisë se tyre
për përmbushjen me sukses të kontratës. Pasqyrat financiare me bilanc pozitiv dhe gjendja
financiare bankare paraqesin me vërtetësi dhe besueshmëri pozicionin financiar të operatorit
ekonomik.

Kriteret e vendosura janë standarte të larta ndërkombëtare dhe si një procedurë ndërkombëtare
do të ketë dhe kritere shtesë të cilat synojnë vetëm rritjen e cilësisë së procedurës. Kriteret e
vendosura nuk krijojnë diskriminime për OE, përkundrazi synojnë futjen në procedurë të OE me
standardet më të larta në mënyrë që të mos shfaqen probleme në realizimin e këtij objekti
kompleks dhe shumë të rëndësishëm kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në
njoftimin e objektit të kontratës
2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:
Operatori ekonomik duhet të demonstrojë kapacitetin e tij teknik për realizimin e objektit të
prokurimit, dhe merr përsipër çdo rrezik që mund të ndodhë, siç parashikohet apo nënkuptohet
në kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të kontratës. Në këtë kontekst, operatori ekonomik
duhet të:
Demonstrojë:
a) Përvojën e suksesshme si kontraktor ose partner në një sipërmarrje të përbashkët, bashkim shoqërish
apo shoqatë (JVCA) lidhur me ekzekutimin e të paktën 1 (një) kontrate për ndërtim tunelesh në rrugë,
të një natyre dhe kompleksiteti të krahasueshëm me kontratën aktuale, brenda 5 viteve të fundit,
përpara afatit të dorëzimit të ofertës, me një gjatësi të përgjithshme (kumulative) të tunelit(-eve) prej
të paktën 8 km.
b) Përvojën e suksesshme si kontraktor ose partner në një sipërmarrje të përbashkët, bashkim shoqërish
apo shoqatë (JVCA) lidhur me ekzekutimin e të paktën 1 (një) kontrate për ndërtim tunelesh në rrugë,
të një natyre dhe kompleksitetin të krahasueshëm me kontratën aktuale, brenda 5 viteve te fundit,
përpara afatit të dorëzimit të ofertës, që perfshin 1 (një) tunel me gjatësi (në rastin e tuneleve të
dyfishtë / gjatësia e tubit me të gjatë) prej të paktën 5 km dhe me buxhet ndërtimi në një vlerë jo më
të vogel se 50% të fondit limit.
c) Përvojën e suksesshme si kontraktor ose partner në një sipërmarrje të përbashkët, bashkim shoqërish
apo shoqatë (JVCA) lidhur me ekzekutimin e të paktën 1 (një) kontrate për ndërtim urash në rrugë, të
një natyre dhe kompleksiteti të krahasueshëm me kontratën aktuale, brenda 5 (pese) viteve të fundit,
përpara afatit të dorëzimit të ofertës, kontratë që përfshijnë minimalisht ndërtimin e 1 (një) ure me
gjatësi prej të paktën 120 m.

Ofertuesit nuk mund të pretendojnë si përvojë të suksesshme të ngjashme kontrata që
nuk përmbushin të gjitha elementet e sipërpërmendur.
Si dëshmi të përvojës së mëparshme, operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat e tij
(Shtojca 9 – Formulari i vlerësimit të punimeve të realizuara) të lëshuara nga një subjekt
publik, në të cilën shënohet vlera, afati kohor dhe natyra e punimeve të kryera, si dhe çdo
dokument tjetër të parashikuar në legjislacionin në fuqi, për të verifikuar realizimin me
sukses të punimeve. (Kontrata, certifikata e pagesës përfundimtare, certifikata e
performancës ose certifikata e marrjes në dorëzim)

Në rast të përvojës së mëparshme me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë
certifikatat e tij, në të cilën shënohet vlera, afati kohor dhe natyra e punimeve të kryera,
shoqëruar me faturat tatimore dhe çdo dokument tjetër të parashikuar në legjislacionin në
fuqi, si provë për të konfirmuar realizimin me sukses të punimeve.

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
kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën.
a) Paraqesë licencat e tij profesionale në përputhje me këtë objekt të prokurimit, nëse zbatohet
në vendin e origjinës. Në të kundërt, ai duhet të paraqesë çdo dokumentacion që certifikon të
drejtën për të zhvilluar aktivitetin profesional në vendin e origjinës. Kandidati/ofertuesi i huaj
duhet të bëjë ekuivalentimin e licensave profesionale të lëshuara nga vendi i origjinës për
kategoritë e punimeve në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë të Republikës së
Shqipërisë (mosdorëzimi i saj përbën kusht për s kualifikim).
Për këtë qëllim, ai duhet të paraqesë licensën e shoqërisë përkatëse sipas formatit të
parashikuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.01.2008, "Për miratimin e
rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit,
klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi", i
ndryshuar.
Licensat duhet të mbulojnë të paktën kategoritë e mëposhtme lidhur me ekzekutimin e
punimeve të kontratës ose çdo certifikim tjetër ekuivalent (p.sh., Konstruktor i
Përgjithshëm):
Nr.

Licensa

Kategoria e kryerjes së punimeve

1

NP-1-G

Punime gërmimi në tokë

2

NP-2-G

Ndërtime civile dhe industriale

3

NP-4-G

Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista
aeroportuale

4

NP-5-G

Punime nëntokësore, ura, vepra arti

5

NP-9-D

Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime

6

NP-12-D Punime inxhinierike mjedisore

7

NS-5 –A

Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut

8

NS-6- C

Sinjalistika rrugore jondriçuese

9

NS-7-F

Barriera dhe mbrojtja rrugore

10

NS-8-G

Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri

11

NS-9-G

Punime strukturore speciale

12

NS-10-G Shtresa dhe mbistruktura speciale

13

NS-12 E

Pajisje termike, teknologjike dhe të kondicionimit

14

NS-13 E

Pajisje të linjave telefonike dhe telekomunikacionit

15

NS-14-F

Pajisje të brendshme, elektrike, të telefonisë, radiotelefonike,
televizive

16

NS-18-B

Punime topogjeodezike

17

NS-19-B

Sisteme kundër zhurmës

18

NS-20-B

Shpime gjeologjike-inxhinierike, puse dhe shpime për ujë

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”, Përcaktimi i kategorisë së licencave bazohet në
kritere të përcaktuara ligjore e teknike. Te 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 pdrputhje me standartet kombëtare ose europiane..", VKM-së nr.759/2014 "Për
licencimin profesional të individëve dhe subjekteve juridike që do të ushtrojnë veprimtari në
fushën e studimit të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit
nëë ndërtim". Licencat janë të lidhura ngushtësisht me punimet e ndërtimit dhe projektin e
zbatimit dhe Ligjit nr.l008l date 23.2.2009 "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e
Shqipërisë" të ndryshuar. Lidhur me nivelin e kategorive në licencë janë në përputhje me natyrën
dhe fondin limit që prokurohet, si dhe kërkohet që operatorët ekonomik të japin garanci që i kanë
aftësitë tekniko profesionale ne nivele të kategorive për realizimin e objektit që prokurohet.
Për licencat e lëshuara pas hyrjes në fuqi të Vendimit nr.943, date 28.12.2016 "Për disa
ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2011, të Këshillit të Ministrave “Për
licencimin profesional të individëve dhe personave juridike që do të ushtrojnë veprimtari në

fushën e studimit e projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit
në ndërtim”, Operatori Ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë Licenca profesionale të
shoqërisë (e vlefshme) për mbikëqyrje (lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë), e
vlefshme, ku të përfshihen kategoritë e mësipërme me ndryshimet përkatëse në emërtesë.
Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të paraqesë licencën profesionale qe disponon, të lëshuar nga
vendi i origjinës. Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën për të bërë verifikimet përkatëse ne
lidhje me dokumentacionin e paraqitur. Në kushtet që procedura është tender ndërkombëtar, u
jep mundësi pjesëmarrje operatoreve ekonomik të huaj që kanë interes dhe përmbushin këto
kritere. Këto licenca janë mbështetur në zërat e punimeve të preventivit Kategoritë e kërkuara
janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:
a) Konfirmojë se pajtohet me të gjitha kërkesat dhe standardet ndërkombëtare. Certifikatat e
tij duhet të lëshohen nga Organi i Akredituar i Vlerësimit të Konformitetit, nga Organi
Kombëtar i Akreditimit ose nga një Organ Ndërkombëtar i Akreditimit, i njohur nga
Republika e Shqipërisë. Ai duhet të certifikohet të paktën për standardet e mëposhtme:

Certifikimi

Përshkrimi

ISO 9001:2015

Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë

ISO 14001:2015

Sistemet e Menaxhimit Mjedisor

OHSAS 18001-2007 ose ISO
45001

Menaxhimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

ISO 39001-2012

Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor
(STRR)

Në rastet e Bashkimit të Përkohshëm të Shoqërive, secili nga Operatorët duhet të plotësojë
kriteret ligjore për kualifikim.
Argumentimi: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162
datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilin thuhet: “Në lidhje me aftësitë teknike dhe
profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se
operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e
nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.”
Kriteri është në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe
jodiskriminuese për operatorët.
b) Operatori ekonomik duhet të provojë përmes dokumentacionit të evidencave të
kontratave individuale të punës dhe listë pagesave/dokumentacionit ekuivalent, të lëshuar
në përputhje me ligjin e zbatueshëm në vendin e origjinës, se ka punësuar mesatarisht
250 punonjës gjatë periudhës dhjetor 2020 – maj 2021, duke përfshirë stafin e ekspertëve
kyç.

Argumentim: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162
datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve
ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative,
reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar
kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të
kontratës”.
Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin dhe orët e punës që duhen për të
përmbushur zbatimin e kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me
kohështrirje dhjetor 2020 – maj 2021, tregon besueshmëri për autoritetin. Dëshmia e kërkuar për
numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të
kontratës, është dokument qe vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë
që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i
punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga
Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për
qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me
natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore
të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiqet të kufizojë edhe
problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një
tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e
kriterit për një punësim te paktën 250 persona duke përfshire dhe stafin teknik, është në
përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po t’i referohemi
projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bëre projektuesi është plotesisht i
justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për
të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë
se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet
organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.
Dorëzimi i dokumentacionit lidhur me stafin kyç, duke përfshirë të paktën pozicionet e
mëposhtme:
Përvoja totale
(në vite)

Në punë të
ngjashme (në
vite)

Në këtë nivel në
punë të
ngjashme (në
vite)

Menaxher Projekti

20

15

8

Kryeinxhinier Gjeoteknik

15

10

5

Menaxher i Operacioneve në
Tunel

12

8

5

Përgjegjës Turni në Tunel 1

10

7

4

Përgjegjës Turni në Tunel 2

10

7

4

Oficer i Sigurisë së Tunelit

10

7

4

Pozicioni

Kryeinxhinier/Projektues i
Punimeve MV

10

7

Arkitekt/Projektues i Punimeve
Ndërtimore

10

7

4
4

Për çdo anëtar të stafit teknik, aplikantët duhet të sigurojnë kontratën e noterizuar, diplomën
aktuale dhe CV-në.
Argumentim: Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me objektin të kontratës një objekt
kompleks i një rëndësie të veçantë në përbërje ka dhe vepra arti. Nevoja për inxhinierët në objekt
është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Numri i stafit kryesor
teknik si numri një i inxhiniereve sipas profilit, është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike
të kontratës dhe i bazuar në ligj, me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mire në kryerjen e
punimeve, duke ju referuar objektit, vendndodhjes gjeografike. Mungesa e këtij stafi pothuajse
ne çdo rast mund të çojë në mosrealizim në afat dhe me cilësi të dobët të punimeve. Personeli
teknik i inxhiniereve, kapacitetet dhe aftësitë organizative janë të domosdoshëm për realizimin
kontratës. Kriteri është vendosur bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për
prokurimin publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të
ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe
besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç
është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës” si dhe ne
Vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave “Për licencimin profesional të
individëve dhe personave juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e
projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve te zbatimit ne ndërtim” si dhe
Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar.
c) Ofrojë prova për pajisjet dhe makineritë e mëposhtme që ai disponon ose që mund të jenë
në dispozicion të operatorit ekonomik, të nevojshme për ekzekutimin e kontratës.
Aplikanti duhet të zotërojë, ose të ketë akses të siguruar në (nëpërmjet marrëveshjes për
qiramarrje, qiradhënie, blerje, disponueshmërisë së pajisjeve të prodhimit, apo mënyrave
të tjera) zërat e mëposhtëm kyç të pajisjeve plotësisht funksionale, dhe duhet të
demonstrojë se ato do të jenë të disponueshme për përdorim sipas Kontratës. Aplikanti
mund të listojë edhe pajisje alternative, të cilat ai i propozon për përdorim në zbatim të
kësaj Kontrate, së bashku me një shpjegim të propozimit.

Lloji dhe karakteristikat e pajisjes

1

Makineri për thërrmimin e agregateve/impiante
ndarëse/sistem transportimi

Njësia

Numri minimal i
nevojshëm

Copë
3

2

Impiante të prodhimit të betonit me kapacitet
minimal prej 100 m3/orë.

3

Ekskavatorë me peshë operimi 10T

4

Ekskavator me çekiç

5

Mini-ekskavator

6

Fadromë ngarkuese

7

Makineri sondimi

8

Makineri për sprucim betoni

9

Sistem ventilimi i tunelit

10 Kamion për derdhje betoni
11 Makinë betoniere
12 Autobote ujit
13 Sete grilash tuneli
14 Impiant asfalti me kapacitet minimal 100 T/h
Makineri për shtrim asfalti, me gjerësi pune
15 minimale 10m
16 Rul vibrues, me peshë minimale 8T
17 Rul me goma, me peshë minimale 12T
18 Flotë kamionësh të tonazhit të rëndë, të paktën 15T
19 Buldozer
20 Kamionë >20T
21 Kamion për derdhje emulsioni bituminoz
22 Gjenerator
23 Makineri saldimi
24 Kamion vinç

Copë
3
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë

15
2
5
15
5
5
5
3
10
2
5
1

Copë
1
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë
Copë

4
2
30
3
15
1
3
1
2

Makineritë e mësipërme duhet të shoqërohen me dokumentacionin e pronësisë, si:
a. Makineritë/pajisjet në pronësi:
- Për makineritë që nuk janë të regjistruara: Fatura e Blerjes, Zhdoganimi, Kontrata e Blerjes
- Për makineritë që janë të regjistruara në regjistrat publikë: Leja e drejtimit, Certifikata e
pronësisë, akti i kolaudimit dhe siguracioni.
b. Për makineritë me qira/në përdorim/të furnizuara:
- Kontratën përkatëse noteriale të Qirasë/Përdorimit/Furnizimit;
- Dokumentet e pronësisë së makinerive siç përcaktohet në pikën a. më sipër.
Argumentimi: Kriteri 11) i përcaktuar nga Autoriteti Kontraktor mbështet në nenin 77, pika 4 të
Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e
operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë
organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e
objektit të kontratës”. Nga ana e autoritetit kontaktor vendosja e këtij kriteri është në përpjetsitm më
natyrën, zërat e punimeve dhe vlerën e kontratës. Operatorët ekonomikë kërkesat për pajisejt në
pronësi, mund ti plotësojnë edhe duke i marrë ato me qira. Lidhur me paisjet Autoriteti Kontraktor ka
patur parasysh projektin, preventivin dhe relacionin teknik. Këto paisje mund të sigurohen lehtësisht
nga operatori ekonomik pasi janë me kosto relativisht të ulët dhe nuk përbëjnë kriter diskriminues.

