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PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-Sherbim 

 

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:  

 

Sherbimi GRPS per PDA, tableta dhe mates per nje periudhe 12 mujore. 

 

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

Informatike. 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  17.280.000 (Shtatembedhjete milion e dyqind e tetedhjete mije) 

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”, i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor OSHEE GROUP sh.a, ka hartuar proces-verbalin 

për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për 

procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 

Në bazë të nenit 39, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” date 23.12.2020, të VKM 

nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, 

autoriteti/enti kontraktor “OSHEE GROUP” sh.a. ka vendosur qe kjo procedure te mos jete 

ne lote sipas arsyetimit te meposhtem: 

OSHEE GROUP sh.a, kerkon te kontraktoje sherbimin GRPS per PDA, tableta dhe matesat per 

nje periudhe 12 mujore, dhe konkretisht: 

Shërbimin e komunikimit M2M (machine to machine) “GPRS intranet” për të realizuar dërgimin 

e sigurte te të dhënave nga pajisjet fundore qe kanë të integruara karta SIM në infrastrukturën 

qendrore kompjuterike. 
Më konkretisht, OSHEE GROUP sh.a. përmes këtij prokurimi kërkon te blejë shërbimin GPRS 

intranet për: 

 

 Dërgimin e te dhënave nga paisjet e lexuesve PDA (personal digital assistant) në serverin 

përkatës ne server room; 

 

Dërgimin periodik të të dhënave nga matësat inteligjentë (smart metter) në serverët 

përkatës; 

 



 

Komunikimin e tabletave të përdoruesve në terren të pajisura me karta SIM me serverët përkatës. 
 

Si dhe për çdo nevojë tjetër të mundshme të komunikimit të pajisjeve fundore që kanë karta 

SIM me infrastrukturën qendrore kompjuterike të OSHEE GROUP sh.a. 

 

Ofruesi i shërbimit duhet të instalojë pajisje rrugëzimi (router) në Zyrat Qendrore të OSHEE 

GROUP sh.a., për te realizuar ndarjen e sigurte të infrastrukturës se ofruesit te shërbimit me 

infrastrukturën kompjuterike te OSHEE GROUP sh.a. 

•    Ndërfaqja e router-it te ofruesit te shërbimit me infrastrukturën e rrjetit kompjuterik te 

OSHEE GROUP sh.a. duhet te jete Ethernet me kapacitet 1 Gbps. 

• Operatori duhet te konfiguroje 10 APN private te dedikuar për OSHEE GROUP sh.a. 

me emra specifikë sipas kërkesës se OSHEE GROUP sh.a. Kartat SIM duhet të lidhen 

vetëm me APN përkatëse. 

Ofruesi i shërbimit duhet të sigurojë një lidhje data me fibër optike drejt OSHEE GROUP sh.a. 

ku të grumbullohet trafiku i gjithë APN (10). Kapaciteti i lidhjes të jete jo më i vogël se 100 

Mbps me mundësi dyfishimi sipas nevojës. 

•    Operatori mobile duhet të sigurojë transferimin e të dhënave afërsisht në kohë reale. 

• Operatori mobile duhet të vendose në dispozicion në baze mujore raportin mbi SIM-et 

që rezultojne te lidhura me një paisje (device) dhe të dhënat përkatese mbi volumin e 

trafikut uplink dhe downlink. Raportet duhet të paraqesin situaten javore. 

•    Disponueshmëria e lidhjes duhet të jetë jo më e vogël se 99.9%. 

Nisur nga procesi i kompleks i punes dhe infrastruktura qe duhet ngritu per zbatimin e kesaj 

kontrate dhe nga ana e OSHEE GROUP sh.a, kjo procedure nuk mund te ndahet ne lote, 

pasi eshte e pamundur ten dash pergjegjsite dhe Kohen e reagimit ne rast problemi. 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 9. 

 

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”, i ndryshuar. 

 

 

 



 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1  Per te provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatoret ekonomike duhet te 

paraqesin vertetim per xhiron vjetore per vitet financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros 

per te pakten nje nga vitet e periudhes se kerkuar duhet te jete jo me e vogel se 8,640,000 

(Tete milion e gjashteqind e dyzet) leke. 

 

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”, i ndryshuar.  

 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

 

Vlera 8,640,000 (Tete milion e gjashteqind e dyzet) leke, eshte 50 % e fondit limit te 

percaktuar. 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”, i ndryshuar, kërkesa e mësipërme ështe në 

përpjesëtim dhe lidhur ngushtë me objektin e kontratës. Vlera e percaktuar e xhiros i shërben 

autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të 

mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Objekti i kesaj kontrate konsiston ne 

“Sherbimi GRPS per PDA, tableta dhe mates per nje periudhe 12 mujore”, afatet e te ciles shtihen 

ne kohe, ne menyre qe autoritetit/entit kontraktor te njohe gjendjes financiare të operatorëve 

ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës, per konkurence sa 

me te forte dhe gjitheperfshirese, eshte percaktuar dhe vlera e mesiperme.  

 

 

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

nenin 77, pika 3, e Ligjit te Prokurimit Publik, nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe parashikimet e legjislacionit te 

fushes, aktualisht nenit 29, te Ligjit nr. 8438, dt. 28.12.1998 ”Per Tatimin mbi te Ardhurat”, i 

ndryshuar, ku percaktohet: Çdo tatimpagues pergatit deklaraten vjetore te te ardhurave te 

tatueshme ne formen e percaktuar ne udhezimin e Ministrit te Financave ne zbatim te ketij Ligji.  

 

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020, 

2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, ku bilancet e dy 

viteteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

(Shënim: ky kriter i shërben autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të 

operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.) 



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”, i ndryshuar.  

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit 

të fushës, konkretisht, nenit 29, te Ligjit nr. 8438, dt. 28.12.1998 ”Per Tatimin mbi te Ardhurat”, 

i ndryshuar, ku percaktohet: Çdo tatimpagues pergatit deklaraten vjetore te te ardhurave te 

tatueshme ne formen e percaktuar ne udhezimin e Ministrit te Financave ne zbatim te ketij Ligji. 

Tatimpaguesit paraqesin deklaraten vjetore ne organet tatimore brenda dates 31 mars te vitit 

pasardhes. 

  

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të 

kryera gjatë tre viteve të fundit (2019, 2020, 2021) nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, 

në një vlerë jo më të vogël  se 6.500.000 (Gjashte milion e peseqind mije) leke pa TVSH.  

 

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

dëshmitë e mëposhtme:  

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të 
paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku 
të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të 
plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e 
realizuara.  

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të 
paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe 
të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.  

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, 

prandaj është kërkuar që serbimete e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 37.6 % 

të vlerës së fondit limit. 

 

2.3.2  Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë i çertifikuar sipas standardeve ndërkombëtare 

ISO 9001 ose ekuivalente të sistemit të menaxhimit të cilësisë (të vlefshme). Qëllimi i certifikimit 

të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së objektit që do të prokurohet.  

Çertifikatat të jenë 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. 



Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 88 te VKM-285 date 19.05.2021, secili 

operator ekonomik duhet te dorezoje certefikata ISO sipas zërave te punëve/mallrave/shërbimeve 

qe do te marr përsipër te realizoj sipas akt-marrëveshjes paraprake 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr.162/2020, 

datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 44 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. 

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që si kompani kanë 

kualifikimet/çertifikimet e duhura organizative dhe operacionale të nevojshme për të zbatuar 

kontratën.  

Certifikimi ISO 9001 ose ekuivalent sherben per te verifikuar dhe garantuar qe OE i interesuar 

eshte ne gjendje te kryeje realizimin e kontrates ne fjale ne menyre cilesore dhe te plotë, bazuar ne 

organizimin e brendshem per menaxhimin sa me te mire te cilesise implementuese. 

 

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të disponojë minimalisht 2 punonjës, ku 1 punonjes te jete ne 

pjesen teknike te sherbimit (I pajisur me certificate) dhe nje nga pjesa e shitje se kompani. 

 

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë: 

 

 Listepagesat e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore per periudhen Korik 2022 te 

konfirmuara nga administrata tatimore 

 

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/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik”, i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë personelin minimal te nevojshëm për realizimin me sukses të kontratës. 

 

Konkretisht, duke u bazuar ne preventivin e ketij sherbimi, jane parashikuar te instalohen rreth 

5,200 SIM Card me nje total trafiku rreth 5.6 TB, per nje afat kohor prej 12 muajsh. Duke 

lloogaritur ditet e festave dhe pushimet zyrtare te punonjesve, dhe per te shmangur cdo skenar te 

mundshem percaktohet numri i mesiperm. Ky sherbim duhet te ofrohet per te parandaluar 

nderprerjen e sherbimit ne nje SIM Card ne rastin kur per arsye teknike ajo e tejkalon volumin e 

sherbimit, nisur dhe nga shtimi i kartave ne raste emergjente, nevojitet nje teknik per zgjjidhjen ne 

kohe te avarise te mundshme dhe nje person nga pjesa e shitjes per porosine e kartave. 

 

Për të përmbushur këtë kriter, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponueshmërinë 

e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit. 

 

2.3.4 Ofertuesi duhet te siguroje një rrjet te qëndrueshëm dhe të sigurtë për transmetimin e të 

dhënave on line. Kompania në fjalë duhet të ketë mbulim gjeografik me sinjal GPRS ne jo me pak 



se 99% e Popullsise së Republikës së Shqipërisë, certifikuar nga institucioni përgjegjës qe 

mbikëqyr tregun e komunikimeve elektronike, AKEP. 

Për të përmbushur këto kritere, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë 

disponueshmërinë në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, me njoftimin praprak te 

fituesit, te gjitha dokumentat e vetedeklaruara do te dorezohen prane AK origjinale ose kopje te 

noterizuara. 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4, shkronja ”a”, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri 

kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë një rrjet te qendrueshem dhe te sigurt për të 

përmbushur kontratën, duke qene se OSHEE Group sh.a, operon ne te gjithe territorin e shqiperise, 

domozdoshmerisht dhe Kontraktori i mundshem duhet te mbuloje me sherbim te gjithe teritorin, 

prandaj dhe minimalisht kerkojme me mbulim 99 %. 

 

2.3.5 Ofertuesi duhet të jetë i pajisur me licencë për ofrimet e shërbimeve te paktën 2G nga 

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Operatoret mund ta ofrojnë shërbimin edhe 

me teknologji te avancuara 3G/4G/5G. 

 

Për të përmbushur këto kritere, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë 

disponueshmërinë në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, me njoftimin praprak te 

fituesit, te gjitha dokumentat e vetedeklaruara do te dorezohen prane AK origjinale ose kopje 

te noterizuara. 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4, shkronja ”a”, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Kerkesa e mesiperme 

eshte license e leshuar nga AKEP, qe eshte dhe detyrim ligjor per sherbimin e kerkuar. 

2.3.6 Ofertuesi duhet të garantojë shtimin e kartave SIM deri në dyfishimin e tyre nëse kërkohet 

nga OSHEE, duke mbajtur të njëjtin volum total të trafikut mujor. 

Për të përmbushur këto kritere, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë 

disponueshmërinë në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, me njoftimin praprak te 

fituesit, te gjitha dokumentat e vetedeklaruara do te dorezohen prane AK origjinale ose kopje te 

noterizuara. 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4, shkronja ”a”, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri 

kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që nese  OSHEE Group sh.a, ne raste emergjente 



do ti nevojiten SIM Card shtese, kerkohet qe SIM Cart te vihen ne dispozicion deri ne dyfishimin 

e tyre. 

 

Argumentimi i specifikimeve dhe termave te references 

Shënim: specifikimet teknike, për sherbimin objekt prokurimi, të cilat shprehin qartë kërkesat e 

autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha sherbimeve dhe të pajisjeve që do të përdoren, 

si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e sherbimit, 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”, i ndryshuar, ku çdo referencë 

shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”, jane pjese ne DST e kesaj procedure. 

Në specifikimet teknike, objekti i kontratës, nuk eshtë përmendur 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.  


