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PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime 

 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit) 

 

 

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Furnizim, vendosje dhe Mirembajtje e elementeve te 

brandimit ne qendrat e kujdesit ndaj klientit dhe zyrat Administrative te OSHEE Group 

sh.a. per 2 vjet” 
 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 79341000-6 

 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  39,896,000 (tridhjete e nente milion e teteqind e nentedhjete e gjashte 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”, autoriteti/enti kontraktor OSHEE GROUP SH.A ka hartuar procesverbalin për 

argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike/termave te references dhe kritereve për 

kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 

I. KRITERET E VEÇANTA TËKUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës... 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 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): 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 

4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe nenit 



33,  te ligjit 10091 date 05.03.2009 i ndryshuar “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të 

ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar”. 

 

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 39,000,000 (tridhjete 

e nente milion) leke pa TVSH.         

 

2.2.2. Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv te qendrueshem gjate 3(tre) viteve te 

fundit 2019, 2020, 2021. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te 

paraqese kopje të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit, të konfirmuara nga organet perkatese. Kjo 

kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ 

ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

 

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: 

Duke marre ne konsiderate llojin e sherbimit dhe rendesine e vecante qe paraqet ky objekt 

prokurimi, kerkohet qe OE ofertues te paraqese se disponon kapacitetet e nevojshme ekonomike 

dhe financiare per ta realizuar ate ne kohe dhe ne perputhje me termat e references/specifikimet 

teknike te kerkuara. Per kete, OE ofertues duhet te kete disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me 

kete qellim, eshte argumentuar se vlera e xhiros per tre vitet e fundit financiare te jete pothuajse sa 

100% e vleres se parashikuar të marrëveshjes kuadër. 

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

nr.8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar neni 13 pika 2: “Tatimpaguesit 

e përcaktuar në pikën 1 të këtij neni dorëzojnë deklaratën vjetore të të ardhurave pranë 

administratës tatimore qendrore, jo më vonë se data 30 prill e vitit që pason periudhën tatimore, 

për të cilën bëhet deklarimi”. 

 

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”.  

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

të fushës, konkretisht, Ligji nr.8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar  

dhe në zbatim të Nenit 41, pika c, të Ligjit Nr.10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i 

ndryshuar. 

 



2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

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

një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme), të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e 

shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël  se 15,958,400 (pesembedhjete milion 

e nenteqind e pesedhjete e tete mije e katerqind) 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”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

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

kërkuar që shërbimet  e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së 

fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

 

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

Duke marre ne konsiderate rendesine dhe cilesine e sherbimit te kerkuar ne kete objekt procedure 

prokurimi, eshte menduar se vlera e kerkuar qe OE ofertues te kete realizuar me kontrata te 

ngjashme, te jete ne limitin maksimal dhe ne kete menyre, AK krijon sigurine dhe besueshmerine 

qe OE ofertues mund te realizoje kontraten objekt prokurimi me sukses dhe pa patur pengesa te 

ndryshme qe do te ndikonin ne ecurine e punes se AK. 

 

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. 

 

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë i çertifikuar si kompani sipas standardeve 

ndërkombëtare me : 

a) ISO 9001:2015 ose ekuivalente të sistemit të menaxhimit të cilësisë (e 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 mallrave/shërbimeve qe do te 

marr përsipër te realizoj sipas akt-marrëveshjes paraprake. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në ligji nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 44 pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”. Gjithashtu, kjo certifikate eshtë e nevojshme për të vërtetuar që 

operatori ekonomik ofertues ushtron aktivitet në pajtueshmëri me standardet e kërkuara të cilësisë. 

 

2.3.3. Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar jo me pak se 10 punonjes per muajin 

nentor 2022. 

 

Per te permbushur kriterin e mesiperm ne fazen e ofertimit, operatori ekonomik duhet te 

deklaroje disponimin e punonjesve ne formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas 

shtojcës përkatëse të DST. 

a) List pagesat e dorezuara ne Organet Tatimore per muajin nentor 2022; 

 

b) Vërtetim nga tatimet, që ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, të lëshuar nga 

Administrata Tatimore, ku të pasqyrohet numri i punonjësve për muajin nentor 2022. 

 

Sqarim : përmbushja e kësaj kërkese në fazën e ofertimit do të bëhet nëpërmjet dorëzimit të 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës përkatëse të DST, sic parashikohet 

edhe nga pika 1 e nenit 26 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.  

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar, 

i pari duhet te dorëzoje dokumentat provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, 

“e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të 

dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të 

njësuara me origjinalin). 

 

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

162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 41, pika 4, gërma b,) 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 punëtore 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 i kërkuar i punonjësve është përllogaritur duke marr ne konsiderate se objekti i kesaj 

kontrate ka per qellim ofrimin e sherbimit ne te gjitha pikat ku ushtrohet aktivitet autoriteti ne te 

gjithe teritorin e Republikes se Shqiperise. Duke pasur parasysh se objekti i kontrates perfshine 



prodhimin furnizimin- vendosjen e produkteve edhe shperdarjen sipas pikave te percaktuara ne 

termat e references, eshte perllogaritur edhe personeli i nevojshem per realizimin e ketij sherbimi.  

 

2.3.4 OE duhet te provoje se disponon : 

 Makineri per printime ne sticker te cilesise se larte me bojera ekologjike dhe boje te 

bardhe per materiale transparente e pajisur me makineri per prerje sipas formes. 

 Makineri printimi e cilesise se larte  me  bojera UV ekologjike dhe boje te bardhe per 

printim ne materiale te buta dhe te forta (dru, xham, forex)  me ngjyra te ndryshme 

minimumi 3.5m gjeresi. 

 Makineri printimi me kapacitet te mjaftueshem prodhimi per materiale te buta 

(banners) me bojera UV ekologjike per ambiente te brendshme. Me kapacitet te 

mjaftueshem prodhimi dhe printimi i se ciles duhet te jete minimumi 5 m gjeresi. 

 Makineri printimi per sinjalistika ne materiale  per printim direkt ne materiale te forta. 

Mundesi  printimi i sinjalistikave ne gjuhen e shenjave (reliev, boje te bardhe  dhe 

transparente) ne menyre qe sinjalistika te jete e lexueshme edhe nga personat me shikim 

te kufizuar. Me kapacitet te majftueshem me siperfaqe minimumi 120 cm x 60 cm. 

 Makineri printimi per materialin textil me bojera uji ekologjike per ambiente te 

brendshme per personalizimin e perdeve dhe kalander per perpunim tekstili me gjeresi 

minimale 320 cm. 

 Makineri prerese per materialet: Adeziv, Tekstil,  pvc, dru, plexiglass, metal. 

 Makineri lazer per funksionet: prerje metal, perpunim shkrime 3D, gdhendje druri. 

 

Për të  vërtetuar disponimin e këtyre makinerive operatorët  ekonomik duhet të paraqesin fatura 

tatimore ose zhdoganimin. Për makineritë me qira duhet të paraqitet kontrata e qirasë e vlefshme,  

e shoqëruar me dokumentacion që vërteton pronësine e qiradhënësit (fatura tatimore ose 

zhdoganimi). 

Autoriteti kontraktor i lind e drejta të verifikojë disponimin e makinerive, per kete qellim 

Operatorët ekonomike duhet të paraqesin nje deklarate te nenshkruar nga Administratori i 

shoqerise. 

Per te permbushur kriterin e mesiperm ne fazen e ofertimit, operatori ekonomik duhet te 

deklaroje disponimin e makinerive ne formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas 

shtojcës përkatëse të DST. 

Sqarim : përmbushja e kësaj kërkese në fazën e ofertimit do të bëhet nëpërmjet dorëzimit të 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës përkatëse të DST, sic parashikohet 

edhe nga pika 1 e nenit 26 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.  

Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar, 

i pari duhet te dorëzoje dokumentat provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, 

“e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të 



dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të 

njësuara me origjinalin). 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 41, pika 4, gërma ç,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” . 

Kërkesa e mësipërme lidhet me parashikimet e termave te references dhe kerkesave per realizimin 

e sherbimit sipas produketeve te kerkuara ne formularin e ofertes. Keto pajisje/makineri te 

kerkuara sherbejne per realizimin e proceseve te sherbimit te parashikuara ne terma reference 

dhe ta sqaruara perkatesisht edhe ne Specifikime teknike tek seksioni “Teknologjia e perdorur”. 

Eshte vleresuar te kerkohet nje numer minimal makinerish/pajisjesh qe deshmojne se operatori ka 

kapacitetin per realizimin e sherbimit sipas zerave perkates. 

 

2.3.5. OE duhet te paraqese deklarate garancie 36 muaj per mallrat te furnizuar. 

 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në 

termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si 

dhe nenit 41, pika 1, tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, duke argumentuarçdokërkesë 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”. 

Termat e References/Specifikimet teknike dhe kriteret e vecanta per kualifikim  jane hartuar  nga 

grupi i punes i ngritur me urdher te posacem nga titullari, duke marre ne konsiderate nevojat e 

Autoritetit Kontraktor, per sherbimet objekt procedure prokurimi, karakteristikat e duhura dhe 

standardet e duhura kombetare dhe nderkombetare, sipas parashikimeve te nenit 36, te Ligjit Nr. 

162, date 23.12.2020 “Per prokurimin publik”. 

 


