
Data__________ 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

OBJEKTI I PROKURIMIT: Rikonstruktimi i shkollës së mesme “OSO DAUTI” Njësia 

Administrative Llugaj 

 

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

CPV- 44111200-3 ,  CPV- 45310000‐3 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 47,167,646.92 (dyzet e shtatë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e 

shtate mijë e gjashtëqind e dyzet e gjashtë pikë nëntëdhjetë e dy) LEKË 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 Bashkia Tropojë 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”. 

 

c. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ; 

d. Formulari sipas Shtojcës 2 

 
Në zbatim të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” dhe te VKM nr. 285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, cdo operator ekonomik pjesemarres duhet te 

ketë pjesë të ofertës së tij edhe formularin e ofertës sipas Shtojcës 1 të Dokumenteve Standarte të 

Tenderit.  
 

e. Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 

kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. 



Argumentimi: Njësia e Prokurimit  ka hartuar këto kritere duke u bazuar në nenin 39 pika 7 të 

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” për të provuar 

se operatori ekonomik vepron konform kërkesave të legjislacionit në fuqi.  
 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale:  

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

kualifikimit, (Formulari i Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8). 

 

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”si dhe 

nenit 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1. Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë 

Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit financiare (2019, 2020, 2021) të 

paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe 

te shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar. (Kjo kërkesë do të 

konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative 

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”. 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. 

Shënim: Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, do te paraqitet nga OE vetem ne 

rastin kur jane ne kushtet e 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 prej50milionëlekësh;  

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". 

 

2.2.2  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 fondit limit të kontratës objekt prokurimi. (Kjo kërkesë do të 

konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën 

një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor). 

 

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”.  

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, date 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”. 

 

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

eshte bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 1 ” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” ku percaktohet se: ” Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar 

kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar 

nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë 

maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare”.  

 

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

ky kriter kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori ekonomik 

fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses 

kontraten. 

 

2.2.3  Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2022 sipas 

kësteve të parashikuara në ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 ”Për sistemin e taksave vendore”i ndryshuar; 

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

nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB. 



Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë se ka paguar detyrimet e 

taksave vendore për vitin 2022 sipas kësteve të parashikuara në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 në 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit të DST-së objekt prokurimi. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  

nenit 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” dhe ne ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, 

ne ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe 

neni 40, ne ligjin nr.131/2015 “Per QKB” i ndryshuar, si dhe ne ligjin nr.9723 date 03.05.2007 

“Per QKR” i ndryshuar. 

 

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 23 583 823 

lekë pa TVSH , të realizuar gjatë pesë viteve të fundit. 

b. Punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e 

marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, të jetë jo më e vogël se 94 335 294 lekë 

pa TVSH.  

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

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. 

Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e 

pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e 

bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët 

ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesmarrjeje në bashkim, vendosin 

me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht. 

Për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve, kërkohet:  

Formular i vlerësimit (sipas shtojcës 9) ku të shënohet vlera, koha dhe natyra e punës së 

bërë dhe çdo dokument tjetër, që parashikon legjislacioni në fuqi, për të vërtetuar 

përmbushjen e suksesshme të punës si: 

- Kontratë sipërmarrje  

- Situacion përfundimtarë 

- Akti i kolaudimit 

- Aktin (çertifikatën) e marrjes në dorëzim. 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, kërkohet  



- Vërtetime, ku të shënohet vlera, koha dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura 

tatimore, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. 

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  

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. 

 

2.3.2 Licenca profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, objekt i kontratës, të 

lëshuara nga autoritetet përkatëse shtetërore, sipas kategorive të mëposhtme: 

N.P - 1 A                      Punime gërmimi në tokë 

N.P - 2 A                      Ndërtime civile e industrial 

N.P - 3 A                      Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale,     

……………………… veshje fasadash. 

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

/////////////////////////////////materiale druri,\plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture  

                                     te natyrës teknike ndërtuese. 

N.S - 14 A                    Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV 

 

N.P – 1 A                       Punime gërmimi në tokë 

Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me 

çfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet 

vegjetale, argjilore, ranore, zhavorishte ose shkëmbore. 

N.P - 2 A                       Ndërtime civile e industriale 

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje të sakta në objekte ku 

zhvillohen aktivitete njerëzore të drejtëpërdrejta ose jo, kompletimi me strukturat e 



nevojshme dhe finitura të llojeve të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe 

pajisje. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar godina banimi, shkolla, zyra, kazerma ushtrie, 

teatro, stadiume, godina industriale, godina për parkim, burgje, stacione hekurudhore dhe 

metroje, godina aeroporti me ndonjë punim special në betonarme të thjeshtë ose të 

paranderur, betonim të tavaneve të hollë, membrana, kupola, depozita të varura, sillos dhe 

ndërtime të larta me strukturë me karakteristika të veçanta e komplekse. 

NP - 3 A      Punime Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile he industriale, veshje   

//////////////////.fasadash 

Konsiderohen zgjidhjet dhe koordinimi i punimeve të specialiteteve të nevojshme për 

riaftësim, konservim, konsolidim, transformim, rivlerësim, ristrukturim. Konsiderohen 

githashtu dhe finitura të llojeve 1ë ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe 

pajisje. 

N.S - 4 A                     Punime rifiniture të muraturës he të lidhura me to, rifiniture 

                                    me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të 

                                    natyrës teknike ndërtuese 

 

Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të 

çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to. 

Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve 

prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme 

dhe të jashtme të dyshemeve të tipeve të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të 

punimeve të realizuara me dore, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të 

ngjashem. Konsiderohet vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i izolimit termik 

dhe akustik, nënçatitë dhe mbrojtja nga zjarri, izolimi i natyrave të ndryshme dhe me 

materiale të ndryshme. 

 
 

 

 

 

N.S - 14 A                    Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV 

 

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, 

radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të trasmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo 

punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t’u realizuar, të ndara nga 

zbatimi i sistemeve. 

 

 

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. 

 

2.3.3  Çertifikatat për cilësinë, të cilat duhet të paraqesë operatori ekonomik: 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikatën ISO 9001:2015 për Menaxhimin e cilësisë së 

punimeve (e vlefshme) 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikatë ISO 14001:2015 për Menaxhim Mjedisi      (e 

vlefshme) 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë çertifikatë ISO 45001-2018 për sistemin e menaxhimit të 

shëndetit dhe sigurimit në punë (e vlefshme) 

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, secili prej tyre duhet të paraqesë çertifikatën e tij, 

sipas  zërave të punimeve që do të marrë përsipër të realizojë, sipas aktmarrëveshjes, çertifikatat 

duhet të jenë në gjuhën shqipe ose të përkthyera dhe të noterizuara. 

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. 

 



2.3.4 Dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshme për ekzekutimin e 

objektit të prokurimit. Për këtë duhet që numri i punonjësve të punësuar të jetë, jo më pak 

se 33 punonjës për periudhën tre muajt e fundit nga data e hapjes së ofertave. Për të 

vërtetuar këtë operatori ekonomik duhet të paraqesë :  

 

- Vërtetim nga Sigurimet Shoqërore/ose Administrata Tatimore për periudhën e kërkuar 

më    sipër. 

- Listëpagesat e punonjësve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që 

kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën e kërkuar më sipër. 

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

bazuar tek kategoritë e punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës qe duhen per te permbushur 

kontraten. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje 3 muaj, 

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. Vendosja e kriterit për një punësim te paktën 

33 persona(specialist+punetore te thjeshte) dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e 

punës, natyrën ku do të kryhen punimet. 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. 

 

2.3.5 Operatorët ekonomik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt duhet të ketë të 

punësuar si staf inxhinierik: 

1 (një) Drejtues Teknik (inxhinier ndërtimi) 

1 (një) Teknik ndërtimi,                                    

1 (një) Inxhinier Elektrik 

            1 (një) Inxhinier Hidroteknik 

Për stafin duhet të paraqes Diplome, licensa profesionale, CV, kontratë pune të vlefshme dhe të 

figuroj në listëpagesën  e shoqërisë në gjashtë muajt e fundit nga data e hapjes së ofertave.  

 

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 inxhinierik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates. 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 inxhinierik 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. 

 

2.3.6 Operatorët ekonomik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt duhet të ketë të 

punësuar si staf teknik: 

                          1 (një) punonjës elektricist 

                          1 (një) punonjës hidraulik 

                          2 (dy) punonjës muratore 

                          2 (dy) punonjës hekurthyes 

                          2 (dy) punonjës karpentier 

                          1 (një) punonjës pllakashtrues 

            Për stafin duhet të paraqes Diplome/Dëshmi/Certifikate përkatesë lëshuar nga institucione  

             të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, Dëshmi kualifikimi të sigurimit Teknik 

             (të vlefshme) lëshuar  nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike  

             private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, kontratë pune të vlefshme dhe të figuroj  

             në listëpagesën  e shoqërisë në gjashtë muajt e fundit nga data e hapjes së ofertave. 

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. Mungesa e 

këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të 

dobët të objekteve. Nevoja për stafin teknik në objekt është e diktuar nga përvoja dhe 

legjislacioni për punimet e ndërtimit. Numri i stafit 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. Kriteri për stafin teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates. 

2.3.7 Për realizimin e kontratës kërkohen mjetet e makineritë në pronësi ose me qera, si më 

poshtë: 

1 Kamiona  5 – 10 Ton 2 copë 

2 Autovinç deri në 5 Ton 1 copë 

3 Autobut Uji 1 copë 

4 Rrul shtresash me vibrim 1 copë 



5 Grejder 1 copë 

6 Elektrosaldatrice 1 copë 

7 Zmerilatrice 1 copë 

8 Pomp Suvatimi 1 copë 

9 Vinç Kulle 1 copë 

10 Skeleri 500 m2 

11 Gjenerator 1 copë 

 

a) Për mjetet, makineritë dhe pajisjet në pronësi duhet të paraqitet: - dokumenti që verteton 

regjistrimin e mjetit (akti i pronësisë); - leje qarkullimi; - çertifikate e kontrollit teknik (e 

vlefshme); - siguracion mjeti (i vlefshëm); çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e 

vlefshme). 

b)  Për mjetet, makineritë dhe pajisjet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: - kontrata 

përkatëse noteriale e  qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e 

realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi - dokumenti që verteton regjistrimin e tij 

(akti i pronësisë) - leje qarkullimi; - çertifikaten e kontrollit teknik (e vlefshme) - siguracion 

mjeti (i vlefshëm); - çertifikatë për transport mallrash brenda vendit (e vlefshme). 

c) Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë se këto mjete, makineri dhe pajisje, nuk 

janë të angazhuara në ndonjë kontratë tjetër. 

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

mjeteve dhe pajisjeve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8 .  

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 e makineritë. Pajisje dhe 



mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë 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. 

Shënim: Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, ku parashikohet: “Bashkë me dorëzimin e kërkesave për 

pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa 

vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit, sipas pёrcaktimit nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nё kёto rregulla”, si dhe 

përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Në çdo rast, 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...”, sjellim ne vemendje se:  

o Disponimi i punonjësve dhe i mjeteve/pajisjeve të kërkuara do të dëshmohet 

nëpërmjet paraqitjes së Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit gjatë fazes së 

ofertimit.  

o Autoriteti/enti kontraktor perpara fazes se nenshkrimit te kontrates do t’i kërkojë 

ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë 

dokumentet provuese për vetëdeklarimet e bëra në formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. 

Mosparaqitja e dokumentacionit per disponimin e punonjesve, mjeteve/pajisjeve 

do te jete kusht s’kualifikimi.  

o Autoriteti Kontraktor do te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me 

vetedeklarimin e bere gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis 

Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit dhe dokumentacionit te dorezuar 

perben kusht s’kualifikimi. 

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e 

mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte 

për skualifikim. 

(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të 

përcaktojë kritere të tjera të vecanta,  të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses 

të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit,  

aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë). 

 

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”. 

 

 

Njësia e Prokurimit 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


