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Data 11.10.2022 

 

PROCESVERBAL  

 

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:  

 
Ndërhyrje për ndërtimin e Infrastrukturës së Transportit, Parkimeve, Stacioneve multimodela, moleve, etj - Ndërtimi i 

godinës së parkimit pranë Stacionit të trenit, Durrës dhe punime plotësuese në Parkimin publik nëntokësor i Qendrës 

Multifunksionale, Vlorë 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45000000-7. 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  582,083,333 Leke pa TVSH. 

 

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 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit  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. Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 5 ;  

 

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”. 
 

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

Kjo pikë përmbushet sipas pikës A Deklarata për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit 

(Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 10). 

 

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:         

2.2.1. 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 vogël se  vlera  e parashikuar e kontratës  në procedurën e prokurimit. 

 

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: 
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Kjo vlerë  për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është  ndërmjet kufirit të lartë dhe 

të ulët monetar.  

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar 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”. 

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje 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.“  

2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 2021, 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, ku bilancet e dy viteteve nuk 

duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

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”, për të vërtetuar një aktivitet 

pozitiv të qendrueshëm. 

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".  

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme: 

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga 

data e shpalljes së njoftimit të kontratës,  ose 

 

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 

bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që 

prokurohet 

Ngjashmëria e kontratave do të bazohet në madhësinë fizike, kompleksitetin, metodat/teknologjinë dhe/ose 

karakteristika të tjera të përshkruara në raportin teknik. 
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 Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

 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.  

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e 

mëposhtme:  

i ) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga 

një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe 

natyra e punës së bërë.  

 

ii ) Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, për 

përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së 

bërë, e shoqëruar me: 

- Kontratën/at e Sipërmarrjes 

- Fature tatimore e situacionit perfunditar 

- Situacioni përfundimtar  

- Akt kolaudimi; 

 

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 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 punët e mëparshme të ngjashme 

të jenë minimalisht në vleren 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se 

dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, 

që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: 

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është  mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të  ngjashme përbën një 

nivel të mjaftueshëm përvoje duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës 

Shënim: (Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme 

që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të 

ngjashme  brenda këtij marzhi). 

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë 

mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një 

standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta 

mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas pёrcaktimit tё pikave 2 dhe 3, tё nenit 14, 

tё LPP-sё, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe 

gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të 

kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nёpёrmjet njё kontrate bashkëpunimi tё hartuar ndёrmjet palёve.  

 

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e 

punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me 

Vendim të Keshillit 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”, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme: 
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PUNIME TË PËRGJITHSHME NDËRTIMI 

N.P -   1         A         Punime gërmimi në tokë 

N.P -  2 F Punime civile dhe industriale; 

N.P -  7 A Ujësjellesa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje; 

N.P -  10 A  Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; 

N.P -  11 A Ndërtime për N/stacionet kabinat e transformatoreve, linjat e TN e te Mesem dhe       

shpërndarjen e energjisë; 

N.P -  12 A Punime të inxhinierisë së mjedisit.   

 

 

PUNIME SPECIALE NDËRTIMI 

N.S -  1     A Punime për prishjen e ndërtimeve;  

N S –   2   A Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre; 

N S –   3  A Impiane ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, Transportues); 

N.S -  4     A Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifinitura me material druri, 

plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese; 

N.S -  6     A Sinjalistikë rrugore jo ndricuese; 

N S –   8      B Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri; 

N.S -  12    A    Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit; 

N.S -  13    C Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni;   

N S –   14   B   Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV. 

N S –   18      A         Punime topogjeodezike 

 

Operatorët e huaj 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. 

 

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”, si dhe Vendimin e Keshillit 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”. 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 perputhje me standartet kombëtare ose europiane.  

 

Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë: 

 

Kategoria e 

kërkuar 

Pershkrimi i kategorisë 

sipas legjislacionit të 

fushës 

Zërat e punimeve që parashikohen të 

kryhen në preventiv, që përfshihen në 

kategorinë përkatëse 

Niveli i 

klasifikimit i 

kërkuar për 

kategorinë 

Vlera e 

punimeve që 

parashikohen 

të kryhen në 
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respektive preventiv, që 

përfshihen në 

kategorinë 

përkatëse 

N.P –  1.   A Punime gërmimi në tokë Germim themele me eskavator me 

goma, kova 0.25m3 shkarkim auto 

Germim dheu me krah e transport  me k 

dore 10 m, kategoria IV 

Transport materiale ndertimi, dheu me 

auto deri 10.0 km 

0-20 mln leke                  
7,438,392 

N.P –  2.   F Ndërtime civile dhe 

industriale 

Beton C25/30 - Traret  

Beton C25/30 - Soleta b/a 22cm 

Çelik armimi  B500b φ 6-10mm 

Çelik armimi B500b > φ 10mm 

F.V. Membrana hidroizoluese P.V.C.  

Hidroizolim me PVC per muret 

Ndertim dyshemeje me finiture kuarci + 

çimento 

Shtrese llustre çimento 1:2 

Mur me tulle me  4 vrima, t=10cm, 

h~3m, llaç perzier M15 

Suva brenda mur guri h~4m me krah, 

llaç perzier M 25 

Shtrese me pllaka graniti t=2cm "ROSA 

BETA" 

Shtrese me pllaka graniti t=3cm "ROSA 

BETA" 

Sip. Ndertimi per parkim automjete dhe 

bicikletash 

Sip. Ndertimi per zyra dhe ambjente 

komerciale 

Sip. Ndertimi per evente multi 

funksionale 

401-800 mln 

leke 

450,368,498 

N.P –  7.   A Ujësjellesa, gazsjellësa, 

vajsjellësa, vepra kullimi 

e vaditje 

Sistemi i furnizimit me uje dhe 

shkarkimeve 

 

0-20 mln leke        5,095,116  
 

N.P –  10.   A Ndërtimi i 

impianteve për 

prodhimin e 

energjisë elektrike 

Sip. Panele fotovoltaik per prodhim 
elergjie elektrike 1KWP 
 

0-20 mln leke    13,787,280  
 

N.P –  11.   A Ndërtime për N/stacionet 

kabinat e 

transformatoreve, linjat e                   

TN e te Mesem dhe 

shpërndarjen e energjisë 

Kabine elektrike e kompletuar  20/04kV 

e kompletuar me dy TR 630kVA dhe 

cela TM 20kV, hyrje dalje, kuadrin 

kryesor ,sistem mbrojtje  

Material i imet 1% 

0-20 mln leke    86,071  
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N.P –  12.   A Punime të inxhinierisë së 

mjedisit 

Referuar specifikimeve teknike 0-20 mln leke Referuar 

specifikimeve 

teknike 

N.S –  1.      A Punime për prishjen e 

ndërtimeve 
Prishje struktura  betonarmeje + 
transport  
 

0-20 mln leke    940,797  
 

N.S –  2.      A Impiante hidrosanitare, 

kuzhina, lavanteri, 

mirëmbajtja e tyre; 

Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i 

mesem me filetim Ø 1 " 

Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i 

mesem me filetim 1 1/4" 

Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i 

mesem me filetim 1 1/2" 

Tuba celik I zinguar si UNI-8863, tipi i 

mesem me filetim Ø 2 1/2 " 

Brryla celik I zinguar si UNI-8863, tipi i 

mesem me filetim, 90* Ø 1  " 

Brryla celik I zinguar si UNI-8863, tipi i 

mesem me filetim, 90* Ø 2 1/2 " 

Brryla celik I zinguar si UNI-8863, tipi i 

mesem me filetim, 90* Ø 1 1/2 " 

Ti celik I zinguar si UNI-8863, tipi i 

mesem me filetim 2 1/2"-1  1/4" 

Ti celik I zinguar si UNI-8863, tipi i 

mesem me filetim 1 1/4"-1 " 

Reduksion celik I zinguar si UNI-8863, 

tipi i mesem me filetim Ø 2 1/2 "-1 1/2  

" 

Kasete hidranti ,tipi UNI-EN 671/2 

DN50,e pajisur me hedhes te tipit 

STARJET,tubacion I certifikuar gjatesia 

30mt si dhe shuares zjarri portabel me 

pluhur 9 kg,me aftesi shuarse jo me te 

ulet se 34A-144B 1 1/2" 

Sprinkler per perdorim ne impjantet e 

shuarjes automatike te zjarrit 1/2" 

Valvol ne kat per lidhjen me brigadat 

MNZSH, DN 65 ("Landing Valve") 2.5 

Grup sprinkler me valvul 3 " 

Kolektor xingato per linjat e 

hidranteve+sprinkler 3 " 

Elektropompe+diesel WFFS-EDJ 

80/250-255-45/42/22 zjarrfiksi me 

karakteristika Q= 1100 L/min 

Sistemi i mbrojtjes nga zjarri 

0-20 mln leke      14,385,786  
 

N.S –  3.      A Impiane ngritëse dhe 

transportues(ashensorë, 

shkallë lëvizëse, 

Transportues); 

 

Sistemi mekanik I levizjes dhe HVAC 

zyra dhe komerciale 

0-20 mln leke    6,727,500  
 

N.S –  4.      A Punime rifiniture të muraturës 

dhe të lidhura me to, rifinitura 

F.V dyer kundra zjarrit 

F.V dyer te brendeshme 

0-20 mln leke        9,347,682  
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me  

material druri, plastik, 

metalik dhe xhami dhe 

rifiniture të natyrës 

teknike ndërtuese 

Dyer me dy kanata për depot 160 cm 

F.V. vetrata te ndryshme 

N.S –  6.      A Sinjalistikë rrugore 

jondricuese 

Parapet ne shkalle 

Boje ngjyrë për sinjalistiken e parkimit 

poliuretanike 

0-20 mln leke    473,826  
 

 

N.S –  8.       B Ndërtime parafabrikat 

beton arme, striktura 

metalike dhe druri 

Grile per futje ajri te fresket 450 x 100 

cm 

Grile per thithje ajri 600 x 200 cm 

Zgare metalike 600 x 100 cm 

Sip. Mbulese polikarbonati me strukture 

metalike 

21-50 mln leke    33,280,320  
 

N.S –  12.      A Impiante teknologjike, 

termike dhe të 

kondicionimit 

Sistemi mekanik I levizjes dhe HVAC 
zyra dhe komerciale 
 

0-20 mln leke    6,727,500  
 

N.S –  13.      C Impiante dhe linja 

telefonie dhe 

telekomunikacioni 

Rack 42HU me permasa 800x800x2033, 

I kompletuar me dere xhami, dyer 

ansore celiku  te aksesueshem, strukture 

per montimin e paisjeve, ventilator  me 4 

fan per aspirimin, gati per pune. 

Kamera IP DOME  4MP (2.8mm) IR 

(30m) POE e kompletuar me aksesore, 

gati per pune 

Kamera IP Bullet 4MP (2.8mm) IR 

(30m) POE IP67 e kompletuar me 

aksesore, gati per pune 

Kuti xhuntimi per kamera tip bullet 

"NVR Regjistrues/server i rrjetit 32 

kanalesh; 

Mban deri ne 32 kamera IP;  

4 hyrje alarmi / 1 dalje;  

1 dalje audio; 

2 porte USB;  

1 Gbit LAN;  

Dalja e videos: HDMI / VGA (1080p);  

E pershtatshme per kamerat IP ONVIF 

(Open Network Video Interface Forum); 

Rishikim dhe menaxhim përmes 

Internetit PC / telefon celular (iOS / 

Android)." 

Switch 24P 10/100/1000 Mbps POE 1U 

CS 

Patch panel 24p  Rj-45 

Drejtues kabllosh 

Kabell FTP Cat6 

Patch corda  me FTP-cat-6 me dy koka 

konektoriale, L=1.5 m 

Fiber Optike, 2 kopje, Single Mode per 

instalim te jashteme 

51- 100 mln 

leke 
   69,521,683  
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Gigabit Fiber Media Converter - 

1000Base-LX, LC Singlemode to RJ45  

Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe 

emetim gazi, Tip I rende Ø20mm 

Tub rigid PVC, djegje pa flake dhe 

emetim gazi. Tip i drejte Ø20 mm 

Material i imet 1% 

Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP,se 

bashku me aksesoret e montimit, gati per 

pune. 

Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-

cat5e. 

Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe 

emetim gazi, Tip I rende Ø20mm 

Material i imet 1% 

" Central Zjarri i Adresueshem I 

kompozuar si me poshte: 

- Panel kontrolli kryesor : cp1 

- Modul per zgjerimin e loop ne 

254element : cp1 

- Modul kontrolli per baterite : cp1 

- Bazament fiksimi per njesi ushqimi ne 

panel :  cp1 

- Set kabllo modul kontrolli-bateri :  cp1 

- Set kabllo modul kontrolli-UPS : cp1                                                  

- Modul Loop per 128 elementesh :cp1                                                  

- Kavallote lidhje skedash 2 vende : cp1 

- Kavallote lidhje skedash 4 vende : cp1 

- Bateri 12V 38-45Ah : cp 2 

i kompletuar me bateri dhe  per panel 

kryesor me 6 module per vendosje ne 

mur" 

Sensor optik Tymi I adresueshem,  ne 

perputhje me EN 54-3, per perdorim 

brenda. 

Drite Flash e adresueshme ne Loop per 

sinjalizim optik te zjarrit, e kuqe, ne 

perputhje me EN 54-3. 

Sensor optik Temperature I 

adresueshem, ne perputhje me EN 54-3, 

per perdorim brenda. 

Baze per detektorine alarmit te zjarrit  

Buton per thirrje manuale I adresueshm I 

lidhur ne loop , in accordance with EN 

54-3, for indoor use. 

Sinjalizues I brendshem optik dhe 

akustik  

Sirene e jashtme akustike 

Kabell zjarri G4, S=2x1 mm²,bashke me 

aksesoret e montimit, gati per pune. 

Kabell me izolim EPR, 

S=3x1.5mm²,bashke me aksesoret e 
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montimit, gati per pune. 

Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe 

emetim gazi, Tip I rende Ø20mm 

Kuti shperndarese C2 65x65x30 IP40 

per instalim jashte murit 

Nderfaqes adresueshem 8 rele 

(COM,NC,NO) 2A/30Vdc 

Ushqyes 230/24 VDC 100 W 

Kapse metalike per fiksimin e kabellit 

FTG10OM1, perfshire aksesoret metalik 

montimi 

Material i imet 1% 

"Paneli I adresueshem i detektimit te 

monoksidit te karbonit CO dhe dioksidit 

të azotit (NO2) të projektuar me EN 

50545-1 dhe UNE 23300 

Me 2, 3 ose 4 zona dhe deri në 25 CO 

dhe/ose 25 sensorë NO2 sipas zonës.  

Versioni DVB (DoubleVentilimi dhe 

bateritë)." 

Sensor i adresueshem i  Detektimi te CO 

Sensor I adresueshem i Detektimi te 

NO2 

Kabell JY-(St)-Y-BD 2x2x0.8 mm² me 

30 minuta zjarr Durues 

Kapse metalike per fiksimin e kabllit ne 

tavan  

Material i imet 1% 

"Njesia qendrore e kontrollit te sistemit 

te pakingut (me PC te inkorporuar / 

Ngrohje shtese + 8 porta RS-485 + 

license per qendren e kontrollit pamor +  

start up)  

- Kontroller per detektoret shumar ne 

hyrje (Furnizimi dhe instalimi i pajisjes 

se numerimit. Memoria e plote per 

regjistrimin e numerimeve  Mundesi per 

kontroll deri ne 4 zona kalimi me 4 rele 

qe bejne on / off ne varesi te gjendjes. 

Ushqimi: 24 Vdc..) 

- Konverter RS 485 , kontrollues zone ( 

Furnizimi dhe instalimi I konverterit 

RS485/TCP-IP, me funksionin e 

perqendrimit ne linje te sistemit te 

menaxhimit te automjeteve. Ushqimi: 

230Vac. Porte RS485 e izoluar me 

optociftues. Shpejtesia e komunikimit 

RS-485: 19,200 baud. Dalja Ethernet 

10/100 Mbps. Optomizuar per te ulur 

kohen e perditesimit te ekranit. ) 

" 

Detektor me ultratinguj ( Furnizimi dhe 
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instalimi I sensorit ultrasonik per 

detektimin ne kohe reale te zenies se 

vendit te prakimit. Tensioni I ushqyesit 

24Vdc. Konsumi: 30mA. Komunikimi: 

RS-485. Perfshin LED per te treguar 

gjendjen: te gjelbert - te kuq. Diapazoni i 

detektimit dhe indikator me shkelqim te 

rregullueshem me ane te komunikimit 

ne distance. ) 

Tabele LED per postet e disponueshme 

ne hyrje te parkimit. ( Furnizim dhe 

instalimi i tabeles LED per tregimin e nr 

te vendeve te parkimit. Shikueshmeria 

nga te dy drejtimet. LED me intensitet te 

larte. Ngjyra: E kuqe - Blu. Ushqimi: 

24Vdc. Konsumi: 100mA. ) 

Detektor me ultratinguj. Per shumatoren 

hyrje-dalje. ( Furnizimi dhe instalimi i 

sensoreve cift ultrasonik per detektimin 

e automjeteve. Ushqimi: 24 Vdc. 

Komunikimi: RS-485. Dallim i drejtimit 

te kalimit. Limiti I shpejtesise: 15 

km/ore. (Numerimi ne hyrje te parkimit 

))  

Kabell sinjali i skermuar S=2x2x1mm²,  

Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe 

emetim gazi, Ø25mm me aksesore 

Material i imet 1% 

Sistemi i menaxhimit te parkimit te 

automieteve 

 

N.S –  14.      B Impiante të brendshme 

elektrike, telefonike, 

radiotelefoni TV 

Kanaline metalike e brimezuar Zn  
300x75mm, e kompletuar me aksesore 
montimi ( Kthesa, Kryqezime, 
Reduktore ,Nderrim plani ,kapak, 
aksesoresh etj sipas rastit) dhe aksesore 
fiksimi si kompletuar me 2cp prizhonier 
te filetuar M8, 0.55m profil Zn55x18 
,6cp dado m8 , 6 cp rondele M8 , 2cp 
upa metalike M8 ) 
Kanaline metalike e brimezuar Zn  
200x75mm, e kompletuar me aksesore 
montimi ( Kthesa, Kryqezime, 
Reduktore ,Nderrim plani ,kapak, 
aksesoresh etj sipas rastit) dhe aksesore 
fiksimi si kompletuar me 2cp prizhonier 
te filetuar M8, 0.55m profil Zn55x18 
,6cp dado m8 , 6 cp rondele M8 , 2cp 
upa metalike M8 ) 
Kanaline metalike e brimezuar Zn  

21-50 mln leke    34,491,117  
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100x75mm, e kompletuar me aksesore 
montimi ( Kthesa, Kryqezime, 
Reduktore ,Nderrim plani ,kapak, 
aksesoresh etj sipas rastit) dhe aksesore 
fiksimi si kompletuar me 2cp prizhonier 
te filetuar M8, 0.55m profil Zn55x18 
,6cp dado m8 , 6 cp rondele M8 , 2cp 
upa metalike M8 ) 
Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe 
emetim gazi, Ø20mm me aksesore 
Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe 
emetim gazi, Ø25mm me aksesore 
Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe 
emetim gazi, Ø32mm me aksesore 
Kuti shperndarese per instalim ne 
kanalinen metalike me fiksues anesore 
dhe me dalje tubash 
Material i imet 1% 
Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR 
Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me 
veshje te jashtme LSZH Tipi M16, 
FG16M16 s=1x50mm² per furnizimin e 
panelit MNZ dhe panelit te Ventilimit 
PE-VENT 
Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR 
Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC 
Tipi R16, FG16OR16  s=5x35mm² Per 
furniziin e panelit te Makinave Elektrike 
PE-EC 
Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR 
Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC 
Tipi R16, FG16OR16 s=5x16mm²   per 
furnizimin e panelit te pompave 
Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR 
Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC 
Tipi R16, FG16OR16 s=5x10mm²  per 
furnizimin e paneleve te parkimit  
Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR 
Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me 
veshje te jashtme LSZH Tipi M16, 
FG16M16  s=5x4mm² 
Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR 
Kualiteti G16 qe nuk perhap zjarrin me 
veshje te jashtme LSZH Tipi M16, 
FG16M16  s=4x4mm² 
Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR 
Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC 
Tipi R16, FG16OR16 s=3x4mm² 
Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR 



 

    12 
 

Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC 
Tipi R16, FG16OR16 s=3x2,5mm² 
Kabell Bakri Cu klasi 5, me izolim HEPR 
Kualiteti G16 me veshje te jashtme PVC 
Tipi R16, FG16OR16 s=3x1,5mm² 
Material i imet 1% 
UPS 10kVA 10 min autonomi, 1F:1F  
Prize Shuko universale, 2P+E, 16A, 
250V, IP20, 2 modulare, e bardhe, e 
kompletuar gati per pune 
Prize Shuko universale, 2P+E, 16A, 
250V, IP20, 2 modulare, e kuqe, e 
kompletuar gati per pune. 
Kuti 2 Modulare jashte murit,  per 
celesa e priza, 68x83x56mm, e 
kompletuar me kapak IP55 , e 
kompletuar me aksesore fiksimi ne mur. 
Kuti 3 Modulare brenda murit,  per 
celesa e priza, 107.4x74.4x51.3mm , e 
kompletuar me suport 3M dhe kapak 
3M e bardhe dhe me aksesore fiksimi 
ne mur. 
"Torrete (Kuti) 16M  per montimin e 
paisjeve ne dysheme, kompletuar me: 
           -  2 - Prize Shuko universale, 2P+E, 
16A, te bardha 
           -  2 - Prize Shuko universale, 2P+E, 
16A, te kuqe 
           -  2 - Prize Data RJ45, cat.6 FTP 
            - 2 - Prize TV , coaksial                                                                                                     
-  aksesore per montimi 
Me kapak me mundesi veshje sipas 
ambjentit ku do montohet, E 
kompletuar gati per pune" 
Pulsant ndricimi 1P 16A 
Detektor levizje 360 h=2.8/8m JM  
Detektor levizje 360 h=2.8/8m IP40 
(inkaso) 
Ndricues tip spot instauar ne tavanine 
varur LED 11W, 1850lm, 3000K 
Ndricues 36W IP65 ndriçues i 
papershkueshëm nga uji  
Ndricues LED, brenda murit (ndricimi i 
rampes) 
"Karikues makine  
Rryma maksimale e karikimit e 
rregullueshme nga 8 A në 32 A, në 1-Ph 
(deri në 7,4 kW) ose 3-Ph (deri në 22 
kW) 
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- Daljet : prizë T2 me ose pa grila, ose 
kabllo të bashkangjitur me lidhës T1 ose 
T2 
- Gjatësia e kabullit të bashkangjitur : 
4.5 m 
- Me celes ose  lexues karte RFID 
Rrjeti i furnizimit me energji elektrike :  
- 380-415 V trefazore – 50-60 Hz për një 
fuqi maksimale karikimi 22 kW 
Karakteristikat mekanike dhe mjedisore 
- Mbrojtja nga depërtimi: IP54 
- Mbrojtja nga goditja: IK10 
- Temperatura e funksionimit: -30°C deri 
+50°C " 
Material i imet 1% 
"Central per komandimin e 
emergjencave me sistemi qendror i 
baterisë, 12 linja dalese  
deri ne 240 ndricues te menaxhueshem 
(Max), 230 V 50 Hz 
I kompletuar me 18 bateri 12 V 17 Ah." 
"Ndriçues antipanik, 230 V AC 50/60 Hz, 
Adresimi automatik i ndriçimit 
emergjent me anë të njësisë së 
kontrollit, 3h autonomi, 5.75 W, 0.5 lux 
Në përputhje me: EN 60598-1, EN 
62034, UL 94, EN 60598-2-22, EN 
62471: grupi 2, EN 60695-2-10, IEC 
62386-202, IEC 62386-10" 
"Ndriçues emergjence Exiway, me 
sistemi qendror i baterisë, distanca e 
dukshme 26 metra, 2.8 W 
Në përputhje me: EN 54-3, CEI EN 
60598-2-22, CEI 34-21, EN 62034" 
Kuti shperndarese zjarrduruese 90min, 
ngjyre portokalli, IP54, Halogen Free, 
115 x 115 x 66 
Kabell FTG10OM1 3x1.5 mm² ,0.6-1kV 
Kapse metalike per fiksimin e kabellit 
FTG10OM1, perfshire aksesoret metalik 
montimi 
Material i imet 1% 
Percjelles i mbrojtjes nga shkarkimet 
atmosferike ne tarace hekuri i zinkuar , 
Ø8mm, (40kg/100m) 
Morsete, shkeputes per matje tokezimi 
Morsete Zinku shufer-shufer D8mm 
Elektrode e zinkuar profil L h=1.5m 
+morsete  
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Pusete plastike 20x20 
Material i imet 1% 
Kuadri Pompave Stacioni EP-PUMP ( 
sipas skemes elektrike dhe standarteve 
teknike ). 
Kuadri I mbrojtjes nga zjarri, EP-MNZ( 
sipas skemes elektrike dhe standarteve 
teknike ). 
Kuadri I karikimit te makinave elektrike, 
EP-EC  ( sipas skemes elektrike dhe 
standarteve teknike ). 
Kuadri ventilimit, EP-VENT ( sipas 
skemes elektrike dhe standarteve 
teknike ). 
Kuadri I parkimit, EP-U1 ( sipas skemes 
elektrike dhe standarteve teknike ). 
Kuadri I parkimit, EP-U2 ( sipas skemes 
elektrike dhe standarteve teknike ). 
Material i imet 1% 
Sistemi elektrik I ndricimit dhe 
monitorimit 
 
 

N.S –  18.      A Punime topogjeodezike Referuar specifikimeve teknike 0-20 mln leke  

 

Në bazë të neni 39 te VKM 285/2021, kur punët prokurohen me kontratë me çelësa në dorë: 

i. ii. Kur autoriteti kontraktor nuk ka hartuar projektpreventiv, por ka vetëm një projektide, apo 

detyrë projektimi dhe terma reference për objektin që prokuron.  

Në këtë rast, autoriteti kontraktor kërkon nga kontraktori hartimin e projektpreventivit, si dhe 

realizimin e punimeve të zbatimit të këtij projekti, pas miratimit paraprak të tij nga autoriteti 

kontraktor.  

Autoriteti/enti kontraktor duhet të kërkojë nga ofertuesit disponimin e kapaciteteve teknike për realizimin e 

secilës fazë të sipërcituar: për hartimin e projektit, si dhe për realizimin e tij, duke lejuar edhe mundësinë 

që projektimi mund të nënkontraktohet, apo që ofertuesi (zbatuesi i punimeve) të paraqesë kontratë 

bashkëpunimi me subjekte që operojnë në fushën e projektimit dhe që plotësojnë të gjitha kriteret e 

hartuara nga autoriteti ose enti kontraktor për këtë qëllim. Në këtë rast kontraktori ka përgjegjësinë e 

realizimit të punëve, sipas projektpreventivit të miratuar paraprakisht nga autoriteti kontraktor, pa 

kërkuar asnjë fond shtesë, përveç vlerës së kontratës së prokurimit, që në çdo rast, përfshin të gjitha 

detyrimet fiskale në fuqi. 
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2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë 

personelin kryesor teknik, si më poshtë: 

 
2 (dy) Inxhinier Ndërtimi  

1 (nje) inxhinier Hidroteknik 

1 (nje) inxhinier Mjedisi 

1 (nje) inxhinier Elektrik 

1 (nje) inxhinier Mekanik 

1 (nje) inxhinier Gjeolog 

1 (nje) inxhinijer Gjeodet. 

 

Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit 2.3.3 operatori ekonomik duhet të paraqesë: 

 Diploma 

 CV 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit kryesor 

në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 10. Formulari I vetëdeklarimit duhet të 

përmbajë kërkesat e autoritetit.  

 

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

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 personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të 

kontratës. Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates i cilai wshtw monument histroik 

kurlturor dhe specifikimeve 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 objekteve. Numri i stafit kryesor teknik është përcaktuar nga pikëpamja 

e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e 

punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e 

nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin objekteve në përputhje 

me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e personelit kryesor 

në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 10. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë 

kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të 

ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese 

 

Punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale  jane  sipas pershkrimit te 

punimeve tek shtojca e specifikimeve teknike. 

 

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: 

• 1 (një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj 

emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqeri të akredituara ose nga organizma 

ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

• 1 (një) punonjës të disponojë çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë në 

përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe 

V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".  
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Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë: 

 Diplomë/certifikatë 

 CV 

 

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikoje prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të 

kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të 

shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren  masa për ndërprerjen e kontratës 

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas 

shtojcës nr. 10. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, 

përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, 

dorëzimin e dokumenteve provuese 

 

 (Shënim: Listoni dokumentacionin provues që dëshmon disponimin e stafit kryesor, mbështetës dhe të 

specializuar/kualifikuar të kërkuar, dhe nëse është rasti kërkesat për licencat profesionale individuale, apo 

certifikimet/kualifikimet që duhet të disponojnë anëtarët e stafit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi, si 

dhe insitucionin që lëshon këto licenca apo certifikime/kualifikime).  

 

Argumentimi 2.3.4: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 39, pika 6/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  personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. 

 

Kërkesa e mësiperme mbështet në ligjin 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 rregullores "Për sigurinë në kantier" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 

09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të 

posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në 

punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për 

mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të 

shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënës zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast 

emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të 

shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.  

Operatori/ët ekonomik/ë, që gjatë kryerjes së ushtrimit të veprimtarisë, duhet të ketë/në kualifikimet dhe 

dokumentat përkatësë lidhur me ndikimin në mjedis dhe rehabilitimit të mjedisit, për raste ndotjesh siç 

parashikon VKM-ja nr.312/2010. Rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një 

nivel të lartë të mjedisit janë detyrim ligjor për çdo subjekt tregtar person fizik apo juridik për parandalimin dhe 

pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të 

brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. 

Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga çdo rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të 

personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës.  

  

(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar punimet apo veprimtaritë konkrete për të 

cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij 

stafi, si dhe për llojin e licencës/certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, nëse është rasti, duke 

specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo certifikimin  e 

tyre). 

 

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për  realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi 

punëtore prej minimalisht 190 persona për periudhën, (Qershor  2022 – Gusht 2022), e vertetuar kjo me: 
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 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i  

punonjësve për secilin muaj, për periudhen , (Qershor  2022 – Gusht 2022 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të 

punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 10. Formulari I vetëdeklarimit duhet 

të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes 

së afateve të ankimit, I kërkon ofertuesit të kualifikuar I pari, dorëzimin e dokumenteve provuese 

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit te punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek 

kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagen minimale te lejuar 

qe duhen per te permbushur kontraten. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje , 

(Qershor  2022 – Gusht 2022), tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. 

Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit 

të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë 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 vërtetimi i 

lëshuar nga administrate tatimore me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të 

punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri 

të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, 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 190 persona duke përfshire dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën 

dhe terrenin ku do të kryhen punimet. 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.  

Analizat teknike jane bazuar ne VKM  nr. 629, datë 15.7.2015 “ Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve 

të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018).Bazuar 

ne kater elementet e struktures se kostos(material, puntori, makineri, transport). 

 

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës  është përcaktuar bazuar në 

ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve 

nenligjore. 

 

2.3.7    Operatori ekonomik pjesëmarrës, për  realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe   

pajisjet e mëposhtme ne pronesi/qira/kontrate furnizimisi me poshte;  

 

Nr. rend.  Emertimi                                                                                         sasia  

1. Eskavator me zinxhire       – 2 copë  

2. Eskavator me goma                                                                          – 2 cope 

3. Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtes jo me pak se 24 ton    – 4 copë 

4. Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtes 10 - 18 ton                    – 4 copë 

5. Kamionçinë (deri në 6 ton)      – 2 copë  

6. Impiant automatik betoni                                                                  – 1 copë 

7. Rrul gome – hekur (kapaciteti jo me pak se 12 ton)                                – 1 copë 

8. Rrul hekur – hekur (kapaciteti jo me pak se 8 ton)                             –  1 copë 

9. Kompresor   ajri                                                                                          – 2 copë 

10. Autobetoniere                                                                                    – 4  copë 
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11. Mjet autovinç                                                                                     –  2  copë 

12. Fadrome Kove perpara dhe mbrapa                                                   – 2 copë 

13. Pompe betoni                                                                                             – 2 cope 

 

 

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi, do të 

paraqiten keto dokumenta: 

 

Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike ne pronesi/qira /kontrate furnizimi, do të 

paraqiten keto dokumenta: 

 

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

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

vlefshme). 

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

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

kontraten perkatese 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. 

d) Operatori/et ekonomik ofertues duhet te deklaroje qe te gjitha mjetet dhe pajisjet e pershkruara, 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 gezon te drejten te verifikoje dhe kontrolloje disponueshmerine e ketyre mjeteve si 

gjate vleresimit te ofertave ashtu edhe gjate zbatimit te kontrates. 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe   

pajisjeve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 10. Formulari i vetëdeklarimit duhet të 

përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së 

afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese 

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në përfundimin e 

kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara  

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

nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, 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 minimale punëtore, të 

nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe  mjetet e pajisjet teknike, 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. 

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi / qira  janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe 

përmasat e kontratës, duke ju referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së 

punimeve, specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet 

teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të 

paraqesin operatorët.Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe 

kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, 

aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë 
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autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të 

kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.  

2.3.7 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

 

Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme:  

- EN-ISO 9001 (Sistemi i menaxhimit të cilesisë) e akredituar nga DPA ose nga Organizma 

Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë 

 

- EN-ISO 14001 (Sistemi i menaxhimit të mjedisit) e akredituar nga DPA ose nga Organizma 

Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë 

 

- ISO 45001 (Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë) e akredituar nga DPA ose nga 

Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

 

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara 

nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërise.  

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 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar 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”, dhe nenin 39, të 

VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Për vet natyrën e veçantë, 

vendndodhjes dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rendësishme që operatorët si 

zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësië, mjedisit 

dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e 

suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës përsa kohë do të pronohen edhe 

ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe 

të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës. Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet 

se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë 

pajtueshmërinë e kandidatit ose të ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për 

menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.. 

 

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 

 

-Përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë 

dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e 

paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të 

njësuara me origjinalin. Autoriteti/enti kontraktor pranon njё dokument tё lёshuar nga i njёjti institucion ose palё 

e tretё dhe qё ka tё njёjtin informacion me atё tё paraqitur nё procedurёn e zhvilluar nё mёnyrё elektronike. 

-Operatorët ekonomikë të huaj duhet të paraqesin dokumentet në formën e kërkuar nga legjislacioni në 

fuqi për njohjen e dokumentacionit tё lёshuar nё njё shtet tё huaj.  
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Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe. 

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. 

-Për dokumentet që nuk lëshohen në vendin e origjinës, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnё kёtё 

fakt, pёrndryshe dokumentacioni do tё konsiderohet i paparaqitur. 

 

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.  

Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe. 

 

Argumentimi i specifikimeve teknike 

 

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e 

autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa 

të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, 

pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 39, 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”. 

 

Specifikimet teknike jane pjese e pandare  e DST. 

 

 


