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Nr.   _______ Prot.                                                                   Berat, më _29_/_08/ 2022 

 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT: RINDERTIMI I SHKOLLES BABE DUDE KARBUNARA 

 

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

Punime ndërtimi  

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 364 405 618 ( treqind e  gjashtedhjetë e katër  milion e katërqindë  

e pesë mijë  e gjashtëqind tetëmbëdhjetë) 

 

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 Berat 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. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8; 

 

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”. 
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2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):  

Sipas percaktimeve te bera ne Shtojcen 7 te DST-ve (Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/ 

Kualifikimit). 

 

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 ekonomike dhe financiare, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020 dhe 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 që po prokurohet. 

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: 

Vendosja e ketij kriteri 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.  

 

 

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2019, 2020 dhe 2021, 

të paraqitura në organet tatimore dhe të konfirmuara nga ana e këtyre organeve. Kërkesa konsiderohet e 

përmbushur nëse bilancet janë në përputhje me parashikimet e nenit 43/4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, 

të ndryshuar.  

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga secili anëtar i bashkimit 

ne raport me perqindjen qe ka ne kete bashkim operatoresh.  
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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 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.  Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, behet 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".  

 

2.2.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetimet që dëshmojnë se kanë paguar detyrimet 

përkatëse, të taksave dhe tarifave vendore, në përputhje me percaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, në të gjitha vendet ku kanë ushtruar aktivitet sipas të dhënave 

të QKB-së, për vitin 2021 dhe detyrimet e maturuara për vitin 2022. 

 

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

lëshuar nga Njësitë Administrative përkatëse ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet për vitin 2021 dhe 

detyrimet e maturuara për vitin 2022, sipas të dhënave të QKB-së. 

 

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për 

Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 



 
BASHKIA BERAT 

DREJTORIA JURIDIKE 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Adresa: Blvd. “Republika 2”, Berat 5001. Shqipëri, Tel /00355(0) 2 32 34 935, 
Website : www.bashkiaberat.gov.al, Email : info@bashkiaberat.gov.al 

 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipas Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar).  

 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3    Kapaciteti teknik: 

2.3.1  Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën: 

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

përllogaritur të kontratës që prokurohet (pa TVSH) 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 madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës 

që prokurohet (pa TVSH).  

 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e ben oferten të kualifikueshme. 

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit/ve Ekonomik do të kryhet bazuar në 

dokumentat e mëposhtme: 

i) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik,  duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra 

e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve: 

1. Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës nr.9, shoqëruar me: 

2. Kontratën/at e Sipërmarrjes; 

3. Situacionin përfundimtar të objektit; 
 

Formulari i vlerësimit duhet të përcaktoje saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, faktin nëse 

kontrata është realizuar me sukses, përqindjen e punimeve në rast bashkimi të shoqërive, etj. 
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ii) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Kontratën/at e Sipërmarrjes; 

2. Situacionin përfundimtar të objektit;  

3. Fatura tatimore perfundimtare.   

 

Shënim : Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse 

kontrata është realizuar me sukses. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4, 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 vlerat 50% të vlerës së fondit 

limit, për një objekt të vetëm, ose dyfishi i vleres limit te kontrates qe prokurohet, për punët totale 

të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e 

sipërcituar. 

 

 

 

2.3.2 Liçensa profesionale lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës. 

2.3.2/a Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për 

zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, në bazë të 

VKM nr. 42 datë 16.01.2008, të ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme : 

 

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit: 

 

 N.P - 1   A    Punime gërmimi në tokë; 

 N.P - 2   C Ndërtime civile e industriale; 

 N.P - 12  A    Punime te inxhinierise se mjedisit 

 

 

Për punimet speciale të ndërtimit: 
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 N.S.-1    A Punime per prishjen e ndertimeve  

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

 N.S-3    A Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues) 

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

   druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtues; 

 N.S - 8    A Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri; 

 N.S-9    C Punime strukturore speciale 

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

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

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

   NS - 18 A    Punime topogjeodezike 

 

 

Për operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë 

Institucionit përkatës, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës. 

 

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 ne Vendimin e Keshillit të Ministrave nr.42 

datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave 

profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojne veprimtari 

ndertimi”, i ndryshuar. 

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, sipas preventivit 

bashkengjitur ne SPE. 
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Kategor

ia 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 

respektive 

Vlera e 

punimeve 

që 

parashikoh

en të 

kryhen në 

preventiv, 

që 

përfshihen 

në 

kategorinë 

përkatëse 

NP -  1    Punime gërmimi në tokë Ne kete kategori 

perfshihet A. Punime 

ndertimi , A/1 punime 

dheu 

 

A 

(0- 20 milionë lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

,i 

ndryshuar 

NP-2 Ndërtime civile dhe 

industriale 

Ne kete kategori 

perfshihet zeri A 

Punime ndertimi ; 

  

C 

(51-100 milionë 

lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

,i 

ndryshuar 

NP- 12  Punime të inxhinierisë së 

mjedisit 

Ne kete kategori , ne 

preventiv perfshihen 

A/11 Punime 

gjelberimi dhe te tjera 

 

A 

(0- 20 milionë lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

, i 

ndryshuar 
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NS-1 Punime për prishjen e 

ndërtimeve 

Kjo kategori licence i 

referohet zërave të 

punimeve të 

parashikuara në 

preventin e punimeve, 

konkretisht gjithë zërat 

e kapitullit A/11 

“Punime Prishje objekti 

ekzistues”  

A 

(0- 20 milionë lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

, i 

ndryshuar 

NS-2 Impiante hidro-sanitare, 

kuzhina, lavanteri, 

mirëmbajtja e tyre 

Kjo kategori licence i 

referohet zërave të 

punimeve të 

parashikuara në 

preventin e punimeve, 

konkretisht gjithë zërat 

e kapitullit D “Punime 

mekanike” ku 

perfshihen D/1; D/2; 

D/3; D/4 

A 

(0- 20 milionë lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

, i 

ndryshuar 

ND-3 Impiante ngritese dhe 

transportues (ashensore, 

shkalle levizese, transportues) 

 

Kjo kategori licence i 

referohet zërave të 

punimeve të 

parashikuara në 

preventin e punimeve, 

konkretisht “F.v. 

vendosje e 

ashensoreve” 

A 

(0- 20 milionë lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

, i 

ndryshuar 

NS-4 Punime rifiniture të 

muraturës dhe të lidhura me 

to, rifiniture me materiale 

druri, plastik, metalik dhe 

xhami dhe rifiniture të 

natyrës teknike ndërtuese 

Perfshihen te gjitha 

punimet per grup zerat : 

Punime suvatimi e 

bojatisje, punime 

dyersh e dritaresh, 

veshja e auditori me 

material akustik, , 

izolimi i natyrave të 

ndryshme dhe me 

materiale të ndryshme 

etj... 

A 

(0- 20 milionë lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

, i 

ndryshuar 
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NS-8 Ndërtime parafabrikat me 

beton të armuar, struktura 

metalike dhe druri; 

Kjo kategori licence i 

referohet zërave të 

punimeve të 

parashikuara në 

preventin e punimeve, 

konkretisht zeri A/4/7 

Veshje muri me MDF; 

B/4/7 F.v. llamarine e 

valezuar etj... 

A 

(0- 20 milionë lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

, i 

ndryshuar 

NS-9 Punime strukturore speciale Kjo kategori licence i 

referohet zërave të 

punimeve të 

parashikuara në 

preventin e punimeve, 

konkretisht grupzerat 

B/1; B/2; B/3;  

C 

(51-100 milionë 

lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

,i 

ndryshuar 

NS-12    Impiante teknologjik, 

termike dhe të 

kondicionimit 

Pefshihet grupzeri i 

punimeve :  

D/4 Sistemi i ngrohjes 

A 

(0- 20 milionë lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

, i 

ndryshuar 

NS- 14 Impiante të brëndëshme, 

elektrike, telefoni, 

radiotelefoni TV etj 

Kjo kategori licence i 

referohet zërave të 

punimeve të 

parashikuara në 

preventin e punimeve, 

konkretisht pika C 

“Punime elektrike”, Fv. 

Paisjeve elektrike  

A 

(0- 20 milionë lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 

parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

, i 

ndryshuar 

NS - 18  Punime Topogjeodezike Lidhet me piketimin e 

objektit, kuotat per 

sitemimin e sheshit etj. 

A 

(0- 20 milionë lekë) 

Brenda 

vlerës së 

kufirit të 
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parashikua

r në VKM 

Nr. 42 date 

16.01.2008

, i 

ndryshuar 

 

2.3.2/b Operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të 

vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Kultures. 

 

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 bazuar ne Ligjin Nr. 27/2018 PËR 

TRASHËGIMINË KULTURORE DHE MUZETË .  

Duke qene se Berati eshte qytet muze, zona në të cilën do të kryhet investimi është zona e qendrës 

së qytetit ku zhvillohet pjesa më e madhe e jetës administrative, sociale e kulturore e qytetit dhe e 

gjithë bashkisë Berat, per te ndjekur dhe mbikqyrur te gjithe elementet e trashegimise kulturore, 

operatori  duhet të paraqes licencën profesionale të shoqërisë, të lëshuar nga Ministria e Kultures. 

 

2.3.2/c Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të jetë i pajisur me license leshuar nga QKL “Per 

grumbullim, ruajtje dhe transportim te mbetjeve urbane “Kodi III.2.B” (Për grumbullim, ruajtje dhe 

transportin e mbetjeve te ngurta ), së bashku me aktin e miratimit. 

 

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e 

ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: “leja e mjedisit e tipit 

B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatese të të cilave 

janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji”. 

 

Në shtojcën 1/B eshte listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”. 

 

Në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, 

parashikohet se: “Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën për transportin e mbetjeve, e cila 

përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave 

“Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa 

rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri”. 
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Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet 

qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”: “Veprimtaria 

e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, 

përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”. 

 

Kjo kategori licence i referohet zërave të punimeve të parashikuara në preventivin e punimeve objekt 

prokurimi (B/5 Punime prishje te objektit ekzistues). 

 

2.3.3  Dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit ekonomik : 

a) Operatorët ekonomikë pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojnë 

personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë : 

- Arkitekt     1 (një) 

- Inxhinier Ndërtimi     2 (dy) 

- Inxhinier Mekanik    1 (një) 

- Inxhinier Hidroteknik     1 (një)     

- Inxhinier Elektrik    1 (një) 

- Inxhinier Elektronik    1 (një) 

- Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder 1 (një) 

- Inxhinier Gjeolog    1 (nje) 

- Inxhinier Mjedisi    1 (Nje) 
 

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin : 

- Kontratë pune, Diplomën Universitare, Libreze pune dhe Cv. 

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të bëjë verifikime lidhur me deklarimin e OE, në 

funksion të përmbushjes së këtij kriteri. 
 

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit 

kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë 

nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK. 

 

Argumentimi : Kërkesat e shkronjave a) dhe b), të pikës 2.3.3, të kritereve të veçanta për kualifikim, janë 

bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 

6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe 

VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me 
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anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të 

kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.  

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve. 

 Arkitekti është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të ndryshme të fasadës, sipas 

parashikimeve në projekt. 

 Inxhinieri i Ndërtimit  2(Dy) jane  përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që 

prokurohet për secilin nga zërat e punimeve ndërtimore, referuar punimeve të parashikuara në 

preventivin A ”Punime ndërtimi”. 

 Inxhinieri Mekanik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve mekanike, referuar punimeve 

të parashikuara në preventivin D ”Instalime Mekanike”. 

 Inxhinieri Hidroteknik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidraulike lidhur me zërat 

e punimeve të parashikuara në preventivin  D ”Instalime Mekanike”, në Rubrikën me emërtesë D/2 

“Sistemi i ujit te ngrohte sanitar” ; D/3 “Sistemi i shkarkimeve te ujravete zeza dhe te shiut” si dhe 

vendosjen e paisjeve perkatese. 

 Inxhinieri Elektrik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për 

secilin nga zërat e punimeve elektrike, konkretisht zërave të punimeve të parashikuara në preventivin 

C”Punime Elektrike”. 

 Inxhinier Elektronik është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për 

secilin nga zërat e punimeve elektronike, konkretisht zërave të punimeve të parashikuara në preventivin 

”Punime Elektrike”, nenrubrika  C/4”Sistemi i audios” 

 Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder është përgjegjës për zbatimin e saktë të kuotave të 

projektit objekt prokurimi për realizmin e saktë të kuotave të themeleve, kuotave të shtresave etj. 

 Inxhinier Gjeolog eshte i domosdoshem per te pare faktoret gjeologjike te tokes ne sheshin e ndertimit, 

eshte pergjegjes per zbatimin e punimeve te shpimit me sonde per pilotat.  

 Inxhinier Mjedisi është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit që prokurohet për zërat 

e punimeve te gjelberimit dhe te tjera, mbrojtja e ambjentit, transporti i materialeve, pastrimi 

përfundimtar i zones dhe rakordimin me ekspertin e VNM-se. 

 

b) Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë : 
 

 

- Teknik Ndërtimi      2 (dy) 

- Teknikë/Specialistë të inxhinierisë elektronike dhe/ose  

të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit  1 (nje) 

- Hidraulikë       3 (tre) 

- Elektricistë       4 (katër) 
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- Instalues dhe riparues të kondicionerëve  

dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse      2 (dy) 

- Përgatitës të konstruksioneve metalike dhe të ngjashëm  3 (tre) 

- Saldator dhe prerës të metaleve     3 (tre)  

- Hekurkthyes       4 (katër) 

- Murator        4 (katër) 

- Karpentier       4 (katër) 

- Hidroizolues       2 (dy) 

- Suvatues       4 (katër) 

- Bojaxhi        4 (katër) 
 

Për punonjësit e kualifikuar si më sipër, ofertuesi duhet të paraqesë : 

- kontratën individuale të punës;  

- një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/ 

diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet 

përgjegjëse shtetërore. 
 

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit 

kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë 

nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK. 

Argumentimi : Kërkesat e pikës 2.3.6, të kritereve të veçanta për kualifikim, janë bazuar në pikën 4, të 

nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe VKM nr. 514, datë 

20.9.2017 “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri 

kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për 

realizimin me sukses të kontratës.  

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve. 

 Tekniket e ndërtimit jane te nevojshem për ndjekjen e realizimit të punimeve të ndertimit, sipas zërave 

të preventivit të punimeve. 

 Teknikë/Specialistë të inxhinierisë elektronike dhe/ose të teknologjisë së informacionit dhe 

komunikimit është i nevojshem për montimin dhe operimin e per sistemin e audios, nën mbikëqyrjen 

e inxhinierëve. 

 Hidrauliket jane te nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve hidraulike, sipas zërave të 

preventivit të punimeve,  nën mbikëqyrjen e inxhinierit.  
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 Elektriçisti jane te nevojshem për ndjekjen dhe realizimin e punimeve elektrike, sipas zërave të 

preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit. 

 Instalues dhe riparues të kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse jane te nevojshem për 

ndjekjen dhe realizimin e punimeve të kondicionimit dhe aspirimit, sipas zërave të preventivit të 

punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit. 

 Përgatitës të konstruksioneve metalike dhe të ngjashëm janë të nevojshëm për përpunimin, prerjen, 

bashkimin dhe montimin e elementëve metalik, në konstruksione prej metali, sipas zërave të preventivit 

të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit. 

 Saldator dhe prerës të metaleve janë të nevojshëm për saldimin, drejtimin, bashkimin e detaleve të 

ndryshëm, me prerjen e tyre, me bashkimin e objekteve të madhësive dhe formave të ndryshme duke 

përdorur mjetet dhe pajisjet e duhura, sipas zërave të preventivit të punimeve. 

 Hekurkthyesit  jane te nevojshem për realizimin e punimeve të hekurit, referuar zërave të preventivit 

të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit. 

 Murator është i nevojshem per realizimin e punimeve te muratures, sipas zërave të preventivit të 

punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit. 

 Karpentieret jane te nevojshem për prerjen dhe montimin e strukturave prej druri si dhe ndërtimin e 

kornizave dhe strukturave të tjera përforcuese prej druri apo materiale të tjera, të nevojshme për 

realizimin e objektit që do të ndërtohet, nën mbikëqyrjen e inxhinierit.   

 Hidroizoluesit jane te nevojshem për realizimin e punime të termo-izolimit me materialin e duhur sipas 

zërave të preventivit të punimeve, nën mbikëqyrjen e inxhinierit. 

 Suvatuesit jane te nevojshem për realizimin e suvatimeve, sipas zërave të preventivit, nën mbikëqyrjen 

e inxhinierit. 

 Bojaxhinje jane te nevojshem për realizimin e punimeve të lyerjes, sipas zërave të preventivit, nën 

mbikëqyrjen e inxhinierit. 

 

c) Operatorët ekonomikë duhet të përcaktojnë me anë të një deklarate nga (Administratori i shoqërisë), 

Drejtuesin Teknik të Kantierit, i cili do të sigurojë drejtimin teknik të punimeve në kantier dhe nuk 

duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera. Përgjegjësi Teknik i Kantierit, i deklaruar duhet të 

plotësojë kriteret e përcaktuara në Udhëzimin nr. 2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të 

ndërtimit”. 

 
 

 

Argumentimi për drejtuesin teknik: 

 Së pari, kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 

77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar,  Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”. 
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Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e 

Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi 

Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “ Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku 

citohet se: “drejtuesit ligjor dhe teknik të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për 

ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet 

teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve 

të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve 

në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi 

teknik i kantierit”. 

 

d) Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se kanë të punësuar në stafin e tyre 1 (një) punonjës i cili të 

plotësojë kërkesat dhe të disponojë çertifikatën si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit 

në punë”, në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10237 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". 

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin : 

- kontratën e punës,  

- diplomën/certifikatën përkatëse. 
 

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit 

kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë 

nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK. 

 

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës d) të pikës 2.3.3, të kritereve të veçanta për kualifikim, është bazuar 

në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 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. Konkretisht : 
 

Kërkesa e mësiperme mbështetet 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”. Natyra e 

kontratës dhe specifikat e saj 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 ofrojë 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 



 
BASHKIA BERAT 

DREJTORIA JURIDIKE 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Adresa: Blvd. “Republika 2”, Berat 5001. Shqipëri, Tel /00355(0) 2 32 34 935, 
Website : www.bashkiaberat.gov.al, Email : info@bashkiaberat.gov.al 

 

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.  

 

e) Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të dëshmojnë se kanë të punësuar në stafin e shoqërisë 1 (një) 

Ekspert për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis. 
 

Për këtë këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin : 

- kontratën e punës;  

- diplomën dhe  

- çertifikatën për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis. 
 

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit 

kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë 

nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK. 

 

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës e) të pikës 2.3.3, të kritereve të veçanta për kualifikim, është bazuar 

në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, në nenin 39, pika 6/c), 

të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe në 

ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”. Me anë të këtij kriteri synohet 

mbrojtja e mjedisit, përmes vlerësimit hap pas hapi të ndikimeve në mjedis, të punimeve për realizimin e 

projektit objekt prokurimi. 

VNM per kete projekt eshte bere ne fazen e projektimit, por operatori ekonomik duhet te kete te 

punesuar nje ekspert per Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, i cili do te beje te mundur plotesimin dhe 

respektimin me korrektese te te gjithe kerkesave dhe rregullave te percaktuara ne VNM, per te 

minimizuar ndikimin ne mjedis nga zbatimi i punimeve per kete objekt, pasi objekti shtrihet ne 

qender te qytetit, buze pedonales  , e cila do te jete aksesueshme gjate fazes se ndertimit te objektit. 

Eksperti i VNM-se do beje rakordimin e punimeve me ing.e mjedisit. 

 

 

 

g. Operatori ekonomikë duhet të ketë të punësuar 1 (nje) Inxhinier Drejtues Teknik – Auditues 

energjitik I Certifikuar me titull: Auditues Energjitik ne Ndertesa dhe instalime industriale. 

Per inxhinierin auditues energjitik duhet te kete keto dokumenta provues:  

-Kontrata noteriale e punes (e vlefshme per te pakten periudhen e parashikuar te ndertimit),  
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-Certifikata per audituesin energjitik te leshuar nga Agjencia per Eficencen e Energjise. 

 

Audituesi i energjisë është i nevojshëm për hartimin e raportit mbi vlerësimin e eficencës së energjisë, sipas 

parashikimeve të nenit 16, pika 2 dhe 3 të ligjit nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë” ku parashikohet 

se:  

“2. Auditimi energjetik shoqërohet me një raport që përfshin: a) një vlerësim të nivelit aktual të konsumit 

të energjisë për objektin e auditimit energjetik; b) propozimin e masave të kursimit të energjisë që duhen 

marrë, përfshirë justifikimin ekonomik; c) të dhëna për sasinë totale të kursimeve të mundshme; ç) 

opinionin përfundimtar të audituesit energjetik për potencialin për rritjen e efiçencës së energjisë dhe 

masat teknike përkatëse. 3. Audituesi i dërgon një kopje të raportit të auditimit energjetik Agjencisë për 

Efiçencën e Energjisë për ata konsumatorë që janë subjekt i auditimit të detyrueshëm”. 
 

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit 

kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë 

nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK. 

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës g) është vendosur në përmbushje të përcaktimeve të nenit 16, pika 5, 

gërma “b” të ligjit nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë” i ndryshuar, ku parashikohet se “Auditimet 

energjetike të detyrueshme kryhen: 

- çdo herë, përpara se një ndërtesë, objekt industrial dhe objektet e tjera që vlerësohen, vihen në 

punë dhe/ose ndërtohen nga e para apo i nënshtrohen një rinovimi të konsiderueshëm”. 

“Përsa i përket fazës së zbatimit, prezenca e Audituesit të energjisë bëhet e panevojshme në rastet kur raporti 

paraprak i eficencës së energjisë është hartuar në fazën e projektimit. Nëse kjo nuk ka ndodhur atëherë 

bëhet e nevojshme prezenca e Audituesit të Energjisë në fazën e zbatimit”. 

 

Për objektin konkret, në fazën e projektimit nuk është hartuar raporti paraprak i eficencës së energjisë dhe 

rrjedhimisht është i domosdoshëm Audituesi i Energjisë në fazën e zbatimit.  

 

Gjithashtu, sikurse eshte cilesuar dhe ne permbajtjen e ketij kriteri, Audituesi i energjisë është i nevojshëm 

për hartimin e raportit mbi vlerësimin e eficencës së energjisë, sipas parashikimeve të nenit 16, pika 2 dhe 

3 të ligjit nr. 124/2015 “Për efiçencën e energjisë” parashikohet se: “2. Auditimi energjetik shoqërohet me 

një raport që përfshin: a) një vlerësim të nivelit aktual të konsumit të energjisë për objektin e auditimit 

energjetik; b) propozimin e masave të kursimit të energjisë që duhen marrë, përfshirë justifikimin ekonomik; 

c) të dhëna për sasinë totale të kursimeve të mundshme; ç) opinionin përfundimtar të audituesit energjetik 

për potencialin për rritjen e efiçencës së energjisë dhe masat teknike përkatëse. 3. Audituesi i dërgon një 
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kopje të raportit të auditimit energjetik Agjencisë për Efiçencën e Energjisë për ata konsumatorë që janë 

subjekt i auditimit të detyrueshëm”. 

 

h) Operatorët ekonomikë duhet të kenë të punësuar në stafin e tyre 1 (një) ekspert zjarrfikës të shoqëruar 

me certifikatë/dëshmi kualifikimi për ushtrimin e profesionit lëshuar nga PMNZH.  

Gjithashtu operatori ekonomik ose eksperti zjarrefikes te jete i pajisur me License Kodi 1.2.A leshuar 

nga QKL. 
 

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin : 
 

- kontratën individuale të punës;  

- certifikatë/dëshmi kualifikimi.  

- Licence (te ekspertit/operatorit ekonomik) 
 

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit 

kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë 

nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK. 

 

Argumentimi : Kërkesa e shkronjës h), të pikës 2.3.3, të kritereve të veçanta për kualifikim është bazuar 

në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/c), të 

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar dhe ligjit 

nr. 152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, paisja me Liçense per Mbrojtjen nga 

Zjarri te leshuar nga QKL. Kodi 1.2.A. specifikohen në shërbime këshillimi, projektimi, 

planifikimi, vlerësimi i dëmeve, informimi, edukimi në sferën e mbrojtjes civile apo specifikime 

të tjera sipas rastit. Gjithashtu me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që 

kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar referuar natyrës që parashikon projekti me qëllim realizimin me 

sukses të kontratës objekt prokurimi. Kjo kërkesë është vendosur referuar zërave të punimeve të 

parashikuara në preventivin  C/ 3 ”Detektimi i zjarrit”D “Instalime mekanike”, konkretisht në D/1 “ Sistemi 

i mbrojtjes kundra zjarrit”.  

 

i) Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të dëshmojnë se kanë të punësuar në stafin e shoqërisë 

punonjës të kualifikuar, të pajisur me Dëshmi të Aftësive Profesionale (DAP), lëshuar nga 

D.P.SH.T.RR., minimalisht si më poshtë : 

- Eskavatorist 4 (kater) 

- Buldozerist 1 (një) 
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- Automakinist   2 (dy) 
 

(Në rastet kur mjetet/makineritë dispononohen me qera, këta punonjës mund të jenë të kontraktuar). 
 

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin : 
 

- Kontratat e punës të vlefshme;  

- Dokument (dëshmi kualifikimi profesional), që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, 

referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të 

kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të 

rënda për punime ndërtime dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin 

nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës. 
 

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. 

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit 

kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë 

nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK. 
 

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 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, si dhe 

bazuar në rregulloren “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, 

si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime 

ndërtime dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të 

Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës. 

 

 

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të 

disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 165 (njeqind e gjashtedhjete e pese) persona. Për 

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

minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.  

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

a) Vërtetim të lëshuar nga adminstrata tatimore shoqëruar me listëpagesat sipas formatit që 

kërkohet nga legjislacionin tatimor per periudhen (Prill 2022 – Qershor 2022) 

b) List pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen 
(Prill 2022 – Qershor 2022) 
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Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes nga Operatoret Ekonomik te Formularit Permbledhes 

te Vetdeklarimit, sipas shtojces nr. 8 te DST-ve. 

 

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, ç), 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 për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht: 

Vendosja e ketij kriteri per fuqine punetore eshte bere ne perputhje me zerat dhe volumet e 

preventivit, me afatin e zbatimit te punimeve sipas grafikut te punimeve. 

Fuqia puntore 

Emertimi i Objektit:  NDERTIMI I SHKOLLES BABE DUDE KARBUNARA 

Nr. Nr. An. PËRSHKRIMI I PUNIMEVE NJËSIA SASIA O.p/njesi Totali I 

oreve te 

punes 

    A . PUNIME NDËRTIMI         

  A/1 PUNIME DHEU         
1 2.28 Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3, shkarkimi ne 

auto 
m³ 5,256 0.07 368 

2 2.19 Mbushje e ngjeshje dheu me krah m³ 1,560 1.25 1,950 

3 2.37/5a Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km m³ 3,696 5.00 18,480 

4 2.258 Nenshtrese zhavori m³ 3,090 2.90 8,961 

    Shuma A/1     29,759 

  A/2 PUNIME MURATURE         
1 2.64/2 Mur me tulla te plota t=12 cm, ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 m³ 1,020 11.00 11,220 

2 2.273/6 Shtrese me pllaka mermeri t=3cm "TRAVERTINE" m² 806 3.12 2,515 

3 2.267a Shtrese me pllaka mermeri, 40x40cm m² 1,800 2.46 4,428 

    Shuma A/2     18,163 

  A/3 PUNIME SHTRESASH         
1 2.196/c Hidroizolim dyshemeje kati dhe tualetesh me dy shtresa mapej m² 2,520 0.65 1,638 

2 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej per murin e podrumit m² 655 0.65 426 

3 2.196/c Hidroizolim me dy shtresa mapej (per muret e tualeteve qe vishen me pllaka 
majolike H=2.89 ml) 

m² 1,920 0.65 1,248 

4 (2.200/1b+2.2 
00/1c)/2 

Shtrese termoizoluese  t=4 cm me polisterol kompakt (tek palestra) m² 1,032 0.80 826 

5 2.200/1b Shtrese termoizoluese  t=5 cm me polisterol kompakt m² 2,066 0.80 1,653 

7 2.262/3 Shtrese betoni i lehtesuar  t=5 cm m³ 157 8.60 1,350 

8 2.262/3 Shtrese penobetoni t=6 cm m³ 252 8.60 2,167 

9 2.267/b Shtrese pllaka grez ngjitur me kolle m² 6,077 2.46 14,949 

10 2.276 Shtrese parket druri ne zonen e palestres dhe auditorit m² 1,200 4.70 5,640 

11 2.273 Pragje mermeri per vetratat dhe dyert e brendshme m² 144 4.50 648 

12 2.390/1 Flete metalike e zeze per pragjet e vetratave te jashtme m² 213 2.40 511 
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    Shuma A/3     31,056 

  A/4 PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE         
1 2.310 Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25 m² 9,553 1.55 14,807 

2 2.331 Suva e zakonshme fasade  (per parapetin ne tarace) m² 252 2.18 549 

3 2.324/a Plintuse pllake grez h = 10 cm ml 2,582 0.35 904 

4 2.96/b Plintuse druri h = 10 cm ml 295 2.80 826 

5 2.326 Veshje me pllaka majolike ne tualete h=2.89 ml m² 1,912 3.70 7,074 

6 An Veshje auditori me material akustik foam i dhembezuar t=2.5 cm m² 364 3.00 1,092 

7 2.96/b Veshje muri me MDF tek salla e auditorit m² 364 2.80 1,019 

    Shuma A/4     26,272 

  A/5 PUNIME DRITARE DHE DYER         
2 2.388/1 F V dyer te brendshme tamburate te rimesuara m² 223 0.66 147 

3 2.373 Vetrato xhami i temperuar m² 840 1.25 1,050 

4 2.395/a Dyer dhe panele d/alumini pa xham,me mbushje d/a (ne tualete) m² 60 2.40 144 

5 4.3 F.V Konstruksion metalik i thjeshte 50x50x3 mm ne te dyja anet e vetratave ton 6 50.00 300 

    Shuma A/5     1,641 

  A/6 PUNIME PER VERANDEN S=383 m2         
1 2.125/1a/an2 Shtrese polisterol i zakonshem per mbushje t=25 cm m³ 82 2.40 197 

2 2.262/3 Shtrese penobetoni t=16 cm m³ 67 8.60 576 

3 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama m² 416 1.00 416 

4 2.267/b Shtrese pllaka grez ngjitur me kolle m² 416 2.46 1,023 

5 4.3 F.V Konstruksion metalik i thjeshte per parepetin e verandes, L=19 ml ton 1 50.00 50 

6 2.401 Boje vaji per siperfaqe metalike (2 duar) m² 54 1.47 79 

7 3.245 Strukture monolite betoni C 25/30 per stolin m³ 52 12.80 666 

    Shuma A/6     3,007 

  A/7 PUNIME TARACE E PASHFRYTEZUESHME S=1204 M2         
1 2.125/1a/an2 Shtrese polisterol i zakonshem per mbushje t=20 cm m³ 313 2.40 751 

2 2.423/a Shtrese avullizoluese gjeotekstil (taraca dhe parapeti) m² 2,284 0.40 914 

3 2.200/1c Termoizolim solete me polisterol cilesi e I-re t=3 cm m² 1,951 0.80 1,561 

4 2.262/3 Shtrese betoni i lehtesuar t=7 cm m³ 134 8.60 1,152 

5 2.197 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama (taraca) m² 1,912 1.00 1,912 

6 2.196 Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese k katrama (parapeti) m² 280 0.70 196 

7 2.261/an Shtrese granili t=5 cm m³ 98 0.20 20 

8 2.203 Veshje e parapetit te taraces me llamarine te zeze m² 193 1.60 309 

    Shuma A/7     6,814 

  A/8 PUNIME BOJATISJE         
1 2.404 Lyerje  mure te brendshme me boje hidroplastike m² 8,978 0.36 3,232 

    Shuma A/8     3,232 

  A/9 PUNIME PER SHKALLET E JASHTME         
1 3.89/b Germim dheu per shkallet e jashtme t=35 cm m³ 259 0.10 26 
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2 3.205/2 Shtrese zhavori lumi t=20 cm, perhapur e ngjeshur me makineri m² 741 0.05 39 

3 3.212/c Shtrese stabilizant t=15 cm m² 741 0.10 74 

4 2.267b\an Shtrese mikrocement m² 741 0.20 148 

5 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m³ 259 5.00 1,295 

    Shuma A/9     1,582 

  A/10 PUNIME PER SHTRIM OBORRI ME BETON TE LARE         
1 3.89/b Germim shtresa ekzistuese ne oborr t=50 cm m³ 1,288 0.10 129 

2 3.206 Shtrese zhavori lumi t=30 cm, perhapur e ngjeshur me makineri m² 2,574 0.06 154 

3 2.262/4 Shtrese betoni M-200  t=10 cm m³ 258 3.46 893 

4 3.287 F+V hekur betoni per zgaren  me Ø = 8 mm cdo 25 cm ton 10 61.00 610 

5 2.262/4 Shtrese betoni M-200  t=10 cm m³ 258 3.46 893 

6 Aff. Sprucim me presion i shtreses se betonit m² 2,626 0.30 788 

7 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m³ 1,288 5.00 6,440 

    Shuma A/10     9,906 

  A/11 PUNIME GJELBERIMI DHE TE TJERA         
1 3,643/an Mbushje me humus t=30 cm m³ 38 3.00 114 

2 3.643 Mbjellje  bari m² 125 0.18 23 

3 3.243/1 Struktura te holla monolite betoni C 16/20, t=10 cm m³ 13 12.80 166 

4 3.287 F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10 mm ton 0.96 61.00 59 

5 3.59/b Germim dheu me krahe per gropa pemesh tek siperfaqja me bar m³ 16 4.94 79 

6 3,643/an Mbushje me humus t=90 cm m³ 16 3.00 48 

7 An169 F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm tek siperfaqja me bar copë 26 1.00 26 

8 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m³ 16 5.00 80 

9 analize Poltronet e auditorit copë 294 5.00 1,470 

10 analize Kosha baketbolli profesional per palestren dhe hapesiren e jashtme copë 6 15.00 90 

11 analize Ashensore copë 4 30.00 120 

    Shuma A/11     2,275 

    SHUMA PER PUNIME NDERTIMI - A ( A /1 ÷ A / 11 ) lekë       

  B/1 PUNIME KONSTRUKSIONI         
1 Veç. An SD1 Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 600mm, thellesia (0-10m). ml 2,480 0.34 843 

2 3.245 Struktura monolite betoni C 25/30 - Pilotat m³ 701 12.80 8,973 

3 2.166 F.V hekur periodik (B500b)  Ø÷10mm - Pilotat ton 2 60.00 120 

4 2.167 F.V hekur periodik (B500b)  Ø>12mm - Pilotat ton 70 65.00 4,550 

5 2.116/3 Trarët b/a në kokë të pilotave - Beton C25/30 (M-300) m³ 85 60.00 5,100 

6 2.166 F.V hekur periodik (B500b)  Ø÷10mm - Traret ne koke të Pilotave ton 1 65.00 65 

7 2.167 F.V hekur periodik (B500b)  Ø>12mm - Traret ne koke të Pilotave ton 13 60.00 780 

8 2.426/5 Thyrje betoni në kokë të pilotave m³ 70 15.00 1,050 

    Shuma B/1     21,481 

  B/2 PUNIME BETONI DHE BETON ARME         
1 Analize Mure b/a 10 cm C 25/30 m³ 108 10.00 1,080 
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2 Analize Mure b/a 20 cm C 25/30 m³ 720 12.00 8,640 

3 Analize Mure b/a 30cm C 25/30 m³ 108 14.00 1,512 

4 Analize Mure b/a 40cm C 25/30 m³ 132 16.00 2,112 

5 Analize Mure b/a 50cm C 25/30 m³ 216 17.00 3,672 

6 2.262/4b Pllake themeli, trare e bazamente b/a  C 25/30 m³ 2,962 3.46 10,249 

7 Analize Trare, breza e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m m³ 720 4.20 3,024 

8 2.117/1b Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m m³ 312 31.22 9,741 

9 Analize Soleta te plota b/a C 25/30  t = 10 cm, h ~ 4m per shkalle m³ 48 6.00 288 

10 Analize Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 30cm C 25/30 m² 4,800 3.50 16,800 

    Shuma B/2     57,117 

  B/3 PUNIME HEKURI BETONI         
1 2.166 F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm ton 147 60.00 8,820 

2 2.167 F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm ton 266 65.00 17,290 

    Shuma B/3     26,110 

  B/4 KONSTRUKSIONE METALIKE         
1 2.5 Germim dhe mbushje dheu me makineri m3 45 4.15 187 

2 2.114/1 Plinta b/arme M-250 m3 20 6.93 139 

3 2.158 Shkalle b/arme M-250 m3 10 9.31 93 

4 2.158 Solete b/a mbi llamarine te valezuar m3 50 9.31 466 

5 3.294 Detaje metalike me b/arme ton 1 39.00 39 

6 2.181 konstruksione metalike te perbera ton 35 48.00 1,680 

7 2.182 FV llamarine e valezuar SYMDECK 73 + godronuar ton 12 36.00 432 

8 3.154 Boje kunder ndryshkut dhe boje vaji ne konstruksione metalike ton 22 18.00 396 

9 2.166 F.V hekur betoni deri Φ10 ton 5 60.00 300 

    Shuma B/4     3,731 

  B/5 PUNIME PRISHJEJE OBJEKTIT EKZISTUES         
1 3.837 Rrethim i perkohshem me kollona b/a + rrjete teli m² 265 4.00 1,060 

2 2.431 Skele metalike me tubo fasade > 12m m² 1,400 0.68 952 

1 2.426/1 Prishje mur tulle etj. me pastrim m³ 2,250 6.20 13,950 

2 2.426/2 Prishje mur blloqe betoni m³ 165 3.30 545 

3 2.426/3 Prishje shtresa betoni m³ 175 18.80 3,290 

4 2.426/4 Prishje soleta b/a m³ 365 25.70 9,381 

6 2.37/5a Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km m³ 2,955 5.00 14,775 

    Shuma B/5     43,952 

    SHUMA PER PUNIME KONSTRUKTIVE - B ( B /1 ÷ B / 5 ) lekë       

    C.  PUNIME ELEKTRIKE         

    C / 1 FURNIZIMI ME ENERGJI ; CELSAT DHE PRIZAT         
1 2. a-122 Kanaline metalike 210x65 ml 1,230 0.35 431 

2 An - 1 F.V.Tub  PVC  fleksibel i forte vetshuares Ø 20mm ml 3,443 0.30 1,033 

3 An - 2 F.V.Tub  PVC  fleksibel i forte vetshuares Ø 25mm ml 2,582 0.32 826 
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4 An - 3 F.V.Tub  PVC  fleksibel i forte vetshuares Ø 32mm ml 860 0.35 301 

5 2.487/a F.V kuti suport pllaket 2 modular copë 474 0.60 284 

6 2.487/b F.V kuti suport pllaket 4 modular copë 6 0.25 2 

7 An - 4 F.V Tub rixhid i ngurte d=20 ml 3,443 0.12 413 

8 An - 5 F.V Tub rixhid i ngurte d=25 ml 3,443 0.14 482 

9 An - 6 F.V Tub rixhid i ngurte d=32 ml 1,720 0.16 275 

10 2.481/1 F.V Percjelles fleksibel N07V-K 1,5mm kundra zjarrit ml 18,077 0.04 723 

11 2.481/2 F.V Percjelles fleksibel N07V-K 2,5mm kundra zjarrit ml 28,923 0.04 1,157 

12 2.481/3 F.V Percjelles fleksibel N07V-K 4mm kundra zjarrit ml 3,615 0.04 145 

13 2.481/4 F.V Percjelles fleksibel N07V-K 6mm kundra zjarrit ml 2,168 0.07 152 

14 An - 7 Kabell FR-OR 450/750V fleksibel 3x1.5mm ml 4,303 0.05 215 

15 An - 8 Kabell FR-OR 450/750V fleksibel 3x2.5mm ml 3,443 0.05 172 

16 An - 9 Kabell FR-OR 450/750V fleksibel 3x4m ml 1,204 0.05 60 

17 An - 10 Kabell FG7OR 06/1KV fleksibel 5x6mm ml 601 0.05 30 

18 An - 11 Kabell FG7OR 06/1KV fleksibel 5x16mm ml 17 0.07 1 

19 An - 12 Kabell rrjeti WLAN UTP cat6 PANDUIT blu 4-PR 24 AWG ml 5,508 0.06 330 

20 3.An/pp FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 copë 10 0.20 2 

21 4.131/3.9 F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te 
armuar, 3x50+25mm2 

copë 129 3.00 387 

22 2.487 F.V Kutiderivacioni plastike copë 173 0.33 57 

23 2.485/a F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Vimar copë 156 1.00 156 

24 2.485/e F.V priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 "Vimar" copë 52 1.00 52 

25 2.485/h F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A "Vimar" copë 307 1.00 307 

26 2.485/1 F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar" copë 140 0.90 126 

27 An - 13 F.V Çeles deviat 220V 10A "Vimar" copë 8 0.90 7 

28 An - 16 Tape fallco plastike 1 mod copë 259 0.20 52 

29 An - 17 Prize Rrjeti RJ45 UTP cat5 8PIN NETSAFE 1mod copë 167 1.10 184 

30 An - 20 Tubo P.V.C.fleksibel Ø 63 ml 173 0.20 35 

    Shuma C /1 lekë     8,397 

    C / 2 NDRICUESIT EMERGJENT         
1 An - 7 Kabell FR-OR 450/750V fleksibel 3x1.5mm ml 1,147 0.05 57 

2 An - 4 F.V Tub rixhid i ngurte d=20 ml 430 0.12 52 

    Shuma C /2 lekë     109 

    C / 3 DETEKTIMI I ZJARRIT         
1 An - 28 Modul operimi ne anglisht copë 2 2.00 4 

2 An - 30 Bateri 12V 25A copë 3 1.50 5 

3 An - 35 Kabell per sinjalin e alarmit 2x1mm2 i kuq ml 1,507 0.10 151 

4 An - 4 F.V Tub rixhid i ngurte d=20 ml 717 0.12 86 

    Shuma C /3 lekë     245 

    C / 4 SISTEMI I AUDIOS         
1 An - 38 Bokse tavanore 7W RCF copë 22 1.20 26 
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2 An - 39 Bokse te jashtme audio copë 3 1.50 5 

3 An - 40 Fisha lidhese dhe konektore set 2 1.00 2 

4 An - 41 Kabell Audio 2x0.75mm ml 2,008 0.10 201 

5 An - 4 F.V Tub rixhid i ngurte d=20 ml 430 0.12 52 

    Shuma C /4 lekë     285 

    C / 5 TOKEZIMI         
1 MK - 144 F.V. Shtrim i shiritave te tokezimit 40x4 mm Fe/Zn i galvanizuar ne te nxehte, 

matje tokezimi 
m 35 0.02 1 

2 MK - 144 F.V. Shtrim i fijeve te tokezimit Fe/Zn ø12 mm dhe matje tokezimi m 6 0.03 0 

3 L6 - 193 F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm copë 8 1.20 10 

4 An - 47 F.V. Montim morsete universale copë 6 1.00 6 

5 2.15/a Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV,h=1.5m m³ 3 2.50 8 

6 2-19/a Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV m³ 3 1.50 5 

    Shuma C /5 lekë     28 

    C / 6 TOKEZIMI         
1 MK - 144 F.V. Tondino tokezimi ø10 mm m 2,050 0.30 615 

2 L6 - 193 F.V. Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x1500 mm copë 32 1.20 38 

3 An - 48 F.V. Montim morsete zinku copë 115 1.00 115 

4 An - 49 FV.Material montimi rrufepritesi, vida, bulone, staffa, etj kit 2 7.00 14 

    Shuma C /6 lekë     782 

    SHUMA PER PUNIME ELEKTRIKE - C ( C /1 ÷ C / 6 ) lekë       

    D . INSTALIME MEKANIKE         

    D / 1 SISTEMI I MBROJTJES KUNDRA ZJARRIT         
1 An F.V Tub HDPE Ø 63x5.8 PN16 ml 29 0.25 7 

2 2.493/1 F.V Tub Celik Ø 2" + Rakorderi kg 851 0.88 749 

3 2.493/1 F.V Tub celik Ø 1 1/2" + Rakorderi kg 118 0.20 24 

4 An Eletroda saldimi kg 19 4.50 86 

5 An F.V Tabela drejtim dalje copë 54 1.50 81 

6 An F.V Tabela lidhje me autopompe copë 2 2.00 4 

7 An F.V Tabela hidranti copë 16 1.40 22 

8 An F.V Tabela zbritje shkallesh copë 3 1.00 3 

9 An F.V Tabela ngjitje shkallesh copë 2 0.80 2 

10 An F.V Tabela buton alarmi copë 16 0.60 10 

11 An F.V Tabele fikse zjarri me pluhur copë 24 0.50 12 

12 An F.V Tabele fikse zjarri me karrel copë 3 0.90 3 

    Shuma D /1 lekë     1,002 

    D / 2 SISTEMI I UJIT TE NGROHTE SANITAR         

    Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet         
1 2.1 F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave m³ 29 3.70 107 

2 2.261 F.V Shtrese rere m³ 8 3.00 24 

3 An F.V Tub HDPE Ø 63x5.8 PN16 ml 101 0.20 20 
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    Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet       0 

4 An F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16  X 2.0) mm, i  termoizoluar δ= 6mm ml 702 0.15 105 

5 2.491/b F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16 ml 144 0.20 29 

6 2.491/c F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø32  X 5.4 mm PN 16 ml 174 0.40 70 

7 2.491/d F. V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø40  X 5.5 mm PN 16 ml 158 0.30 47 

8 2.491/e F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø50  X 6.9 mm PN 16 ml 94 0.50 47 

9 2.491/f F. V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø63  X 8.6 mm PN 16 ml 43 0.30 13 

10 An F. V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø75  X 10.3 mm PN 16 ml 78 0.40 31 

11 2.535/h F.V. Armafleks per tubo      Ø 2 1/2"    x 13 mm ml 78 0.10 8 

12 2.535/g F.V. Armafleks per tubo      Ø 2"    x 13 mm ml 42 0.20 8 

13 2.535/f F.V.Armafleks per tubo    Ø 11/2" x 13 mm ml 94 0.30 28 

14 2.535/d F.V.Armafleks per tubo    Ø 1¼" x 13 mm ml 157 0.25 39 

15 2.535/c F.V.Armafleks per tubo    Ø 1" x 13 mm ml 174 0.30 52 

16 2.535/b F.V. Armafleks per tubo     Ø¾" x 9 mm ml 142 0.30 43 

17 An F.V Rakorderi per montim tubash ( brryla, tee, reduksion, etj) kompl 3 4.50 14 

18 An F.V Rakorderi per mberthim tubosh kompl 3 4.00 12 

19 An F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, 
shirit, goxhd, shkum) 

kompl 3 5.00 15 

20 2.494/3 F.V. Saracineska bronzi 1 1/4" copë 27 1.20 32 

21 2.494/2 F.V. Saracineska bronzi 1" copë 30 1.20 36 

22 2.494/1 F.V. Saracineska bronzi 3/4" copë 19 1.10 21 

23 An F.V. Kolektor shperndrares 1 1/4", 8x4 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi copë 2 5.50 11 

24 An F.V.Kolektor shperndrares 1 1/4", 5x5 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi copë 2 6.00 12 

25 An F.V.Kolektor shperndrares 1 1/4", 5x3 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi copë 2 5.00 10 

26 An F.V.Kolektor shperndrares 1 1/4", 4x4 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi copë 3 6.00 18 

27 An F.V.Kolektor shperndrares 1 1/4", 5 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi copë 3 5.50 17 

28 An F.V.Kolektor shperndrares 1", 4x4 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi copë 3 6.00 18 

29 An F.V.Kolektor shperndrares 1", 4x2 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi copë 2 5.50 11 

30 An F.V.Kolektor shperndrares 1", 3x3 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi copë 3 5.00 15 

31 An F.V.Kolektor shperndrares 1", 4 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi copë 5 5.50 28 

32 An F.V.Kolektor shperndrares 1", 3 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi copë 2 5.50 11 

33 An F.V.Kolektor shperndrares 3/4", 3x2 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi copë 6 5.00 30 

34 2.501 F.V Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi copë 62 3.70 229 

35 2.495 F.V Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator copë 42 2.95 124 

36 2.505 F.V Pajisje hidrosanitare Pisuar copë 2 2.75 6 

37 An-149 F.V Pajisje hidrosanitare Pjate dushi copë 21 2.50 53 

38 An-10 F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2 copë 189 0.18 34 

    Ambienti teknik i furnizimit me uje te ngrohte sanitar       0 

39 2.492 F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 2 1/2" kg 179 0.39 70 
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40 2.492 F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 2 " kg 43 0.39 17 

41 2.492 F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 1 1/4 " kg 21 0.39 8 

42 2.493/1 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)  Ø 2" kg 138 0.76 105 

43 An F.V. Elemente mberthyes e fiksues kompl 3 4.50 14 

44 An F. V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø75  X 10.3 mm PN 16 ml 14 0.80 11 

45 2.535/h F.V. Armafleks per tubo      Ø 2 1/2"    x 13 mm ml 8 0.30 2 

46 2.535/g F.V. Armafleks per tubo      Ø 2"    x 13 mm ml 59 0.30 18 

47 2.535/d F.V.Armafleks per tubo    Ø 1¼" x 13 mm ml 8 0.30 2 

48 2.494/6 F.V. Valvol nderprerese  DN 65 (Ø 2 1/2" ) copë 11 0.50 6 

49 2.494/5 F.V. Valvol nderprerese  DN 50 (Ø 2" ) copë 22 1.47 32 

50 2.494/3 F.V. Valvol nderprerese  DN 32 (Ø 1 1/4" ) copë 5 1.20 6 

51 An F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") Pn 16 bar copë 3 0.70 2 

52 An F.V. Filter DN 50, Ø 2 " copë 2 0.80 2 

53 An F.V. Reduktor presioni Ø 2" copë 2 0.50 1 

54 An F.V. Xhunto antivibruese DN 50 Ø 2" copë 6 0.70 4 

55 An F.V. Mates uji  2" copë 2 2.00 4 

56 An F.V. Galexhant mekanik 1 1/2'' copë 8 1.00 8 

57 An F.V. Galexhant elektrik copë 3 1.40 4 

58 An F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, 
Hollandez, Fije lini, Paste, 
Loctide leng, etj) 

kg 111 0.60 67 

    Shuma D /2 lekë     1,810 

    D / 3 SISTEMI I SHKARKIMEVE TE UJRAVE TE ZEZA DHE TE SHIUT         

    Shkarkimet ne planimetri te WC-ve         
1 An F.V Tubo shkarkimi  PP  d125 ml 10 0.30 3 

2 An F.V Tubo shkarkimi  PP  d110 ml 117 0.30 35 

3 An F.V Tubo shkarkimi  PP  d75 ml 22 0.30 7 

4 An F.V Tubo shkarkimi  PP  d50 ml 219 0.30 66 

5 An F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.) kompl 3 2.00 6 

6 2.515 F.V Pilete dyshemeje d50 copë 26 1.60 42 

7 An F.V Pilete lineare d50 copë 19 1.50 29 

8 An F.V Kapese tubosh ( kollare te galvanizuara per tubo PVC) copë 16 0.20 3 

9 An F.V Valvul Ajrimi  Ø 50 copë 10 0.50 5 

10 2.493/1 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø 3" kg 117 0.80 94 

    Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve       0 

11 An F. Kanale ajri - llamarine zingato δ = (1 ÷0.6 ) mm kg 760 1.50 1,140 

12 An F.V Valvul  Ø 100 copë 66 1.50 99 

13 An F.V Tub fleksibel i pa termoizoluar me diameter Ø 100mm ml 74 0.25 19 

14 An F.V Valvul moskthimi  Ø 100 copë 72 0.45 32 

15 An F.V Ventilator In Linea 880 m3/h copë 2 0.35 1 

16 An F.V Ventilator In Linea 300 m3/h copë 6 0.56 3 

17 An F.V Ventilator In Linea 250 m3/h copë 2 0.45 1 
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18 An F.V Ventilator In Linea 200 m3/h copë 3 0.68 2 

    Shkarkimi i ujrave te shiut       0 

    Kollonat e shkarkimit te shiut dhe te zeza       0 

19 An F.V Tubo PP shkarkimi, Ø 110 mm ml 147 0.80 118 

20 An F.V Tubo PP shkarkimi, Ø 140 mm ml 22 0.70 15 

21 An F.V Varanga copë 22 3.40 75 

22 An F.V Pilete tarrace, Ø 110 mm copë 19 0.40 8 

23 An F.V Pilete tarrace, Ø 140 mm copë 3 0.50 2 

24 An F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.) kompl 2 6.50 13 

25 An F.V Kapese tubosh ( kollare te galvanizuara per tubo PVC) copë 29 0.30 9 

26 An F.V Kunete betoni B=40cm ml 117 0.30 35 

27 An F.V Kunete  me grile e parafabrikuar BxH=15x 10 cm ml 8 0.40 3 

    Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te zeza   0   0 

28 2.1 F.V Germim  dhe transport  dheu per kanalet e tubove dhe pusetave m³ 88 3.70 326 

29 2.261 F.V Shtrese rere m³ 26 3.70 96 

30 An F.V Puseta betoni (60 x 60 ) cm, me kapak gize Ø60 cm copë 14 7.20 101 

31 An F.V Tubo PP  magjistrali i rrudhosur, Ø 200 mm ml 43 0.20 9 

32 An F.V Tubo PP  magjistrali i rrudhosur, Ø 250 mm ml 77 0.20 15 

33 An F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.) kompl 2 5.00 10 

    Shkarkimi i rrjetit te jashtem te ujrave te shiut   0   0 

34 2.1 F.V Germim dhe transport  dheu per kanalet e tubove dhe pusetave m³ 146 3.70 540 

35 2.261 F.V Shtrese rere m³ 43 3.70 159 

36 An Pusete shiu 40 x 60, me kapak gize grile 40x60 copë 18 5.60 101 

37 An F.V Tubo PP  magjistrali i rrudhosur            Ø 200 mm ml 211 0.20 42 

38 An F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.) kompl 2 5.00 10 

    Shuma D /3 lekë     3,271 

    D / 4 SISTEMI I NGROHJES         

    Sistemi i ngrohjes me radiator         
1 2.493/1 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø 2 1/2" kg 118 0.76 90 

2 2.493/1 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø 2" kg 734 0.76 558 

3 2.493/1 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø 11/2" kg 525 0.76 399 

4 2.493/1 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø 11/4" kg 1,189 0.76 904 

5 2.493/1 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø 1" kg 995 0.76 756 

6 2.493/1 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø ¾" kg 317 0.76 241 

7 2.535/h F.V Armafleks per tubo çeliku pategel  Ø 2 1/2" x 13 mm ml 19 0.10 2 

8 2.535/g F.V Armafleks per tubo çeliku pategel  Ø 2" x 13 mm ml 160 0.10 16 

9 2.535/f F.V Armafleks per tubo çeliku pategel  Ø 11/2" x 13 mm ml 160 0.10 16 

10 2.535/d F.V Armafleks per tubo çeliku pategel  Ø 11/4" x 13 mm ml 418 0.10 42 

11 2.535/c F.V Armafleks per tubo çeliku pategel  Ø 1"   x 13 mm ml 450 0.10 45 

12 2.535/b F.V Armafleks per tubo çeliku pategel  Ø ¾" x 9 mm ml 224 0.10 22 
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13 2.493/1 Rakorderi mberthimi ( Ti, bryla..etj) kg 776 0.76 590 

14 An F.V.Elektroda saldimi kg 38 3.50 133 

15 An Kapse tubosh ne tavan dhe ne mure copë 560 0.30 168 

16 An F.V.Kolektor shperndares 1 1/4" me 9 dalje 1/2", kompletuar me buketon, tapa, copë 10 2.80 28 

17 An F.V.Kolektor shperndares 1" me 9 dalje 1/2", kompletuar me buketon, tapa, copë 6 2.50 15 

18 An F.V.Kolektor shperndares 1 1/4" me 8 dalje 1/2", kompletuar me buketon, tapa, copë 29 2.20 64 

19 An F.V.Kolektor shperndares 1" me 8 dalje 1/2", kompletuar me buketon, tapa, copë 13 2.30 30 

20 An F.V.Kolektor shperndares 1" me 7 dalje 1/2",  kompletuar me buketon, tapa, copë 6 2.50 15 

21 An F.V.Kolektor shperndares 1" me 6 dalje 1/2", kompletuar me buketon, tapa, copë 6 2.40 14 

22 An F.V.Kolektor shperndares 1" me 5 dalje 1/2",  kompletuar me buketon, tapa, copë 3 2.20 7 

23 An F.V Kasete kolektori copë 37 2.00 74 

24 2.494/2 F.V Saraçeneske, DN25, Pn 6 bar copë 26 0.50 13 

25 An F.V. Cajrues copë 5 0.60 3 

26 An F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16  X 2.0) mm, i  termoizoluar δ= 6mm ml 3,880 0.70 2,716 

27 An Rakorderi mberthimi ( Ti, bryla..etj) kompl 2 3.00 6 

28 An F.V Element radiatori alumini per klasat , Presioni max. 600 kPa, interaksi  600 
mm, ΔTek = 50ºC, 
Fuqia Termike 150 W. 

copë 1,888 0.20 378 

29 An F.V. Tapa radiatori  ½" copë 576 0.20 115 

30 An F.V. Valvol nderprerese radiatori per monotub  ½" copë 288 0.30 86 

31 An F.V. Valvola termostatike  ½" copë 288 0.30 86 

32 An F.V. Elemente fiksues ne mur copë 576 0.10 58 

33 An 

F.V Aeroterme 10 kW, Temperatura e ajrit 36 °C, Masa e ajrit 1560 m3/h, Niveli i 
zhurmes 56 dB(A), Rrotullimet 1400 rrot/min, Mbulimi : Hedhia 8 m 
Lartesia 2.5-4 m, Siperfaqia 50 m², ΔTek.=50° copë 13 2.50 

33 

    Ambienti teknik i impiantit te ngrohjes       0 

34 2.493/1 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø 4" kg 416 0.76 316 

35 2.493/1 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø 2 1/2" kg 341 0.76 259 

36 2.493/1 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø 2" kg 120 0.76 91 

37 2.493/2 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø 1 1/2" kg 72 0.90 65 

38 2.493/3 F.V Tubo çeliku pategel ( Mannesmann)    Ø 1 1/4" kg 51 1.00 51 

39 2.493/1 Rakorderi mberthimi ( Ti, bryla..etj) kg 501 0.84 421 

40 2.491 F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 3/4" kg 40 0.84 34 

41 2.491 F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 1" kg 51 0.84 43 

42 2.492 F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 2 " kg 176 0.39 69 

43 An F.V. Armafleks per tubo, Ø 4"  x 13 mm ml 35 0.30 11 

44 2.535/h F.V. Armafleks per tubo, Ø 2 1/2" x 13 mm ml 58 0.40 23 

45 2.535/g F.V. Armafleks per tubo, Ø 2" x 13 mm ml 62 0.40 25 

46 2.535/f F.V.Armafleks per tubo, Ø 11/2" x 13 mm ml 26 0.20 5 

47 2.535/d F.V.Armafleks per tubo, Ø 1¼" x 13 mm ml 18 0.20 4 
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48 2.535/c F.V.Armafleks per tubo, Ø 1" x 13 mm ml 18 0.10 2 

49 2.535/b F.V. Armafleks per tubo,  Ø¾" x 9 mm ml 26 0.10 3 

50 An F.V. Xhunto antivibruese DN 100 Ø 4" me fllanxha copë 13 0.60 8 

51 2.494/6 F.V. Valvol nderprerese  DN 65 (Ø 2 1/2" ) copë 14 1.20 17 

52 2.494/5 F.V. Valvol nderprerese  DN 50 (Ø 2" ) copë 19 1.50 29 

53 2.494/4 F.V. Valvol nderprerese  DN 40 (Ø 1 1/2" ) copë 8 1.20 10 

54 2.494/3 F.V. Valvol nderprerese  DN 32 (Ø 1 1/4" ) copë 6 1.20 7 

55 2.494/2 F.V. Valvol nderprerese  DN 25 (Ø 1" ) copë 11 1.20 13 

56 2.494/1 F.V. Valvol nderprerese  DN 20 (Ø 3/4" ) copë 16 1.20 19 

57 An F.V. Valvol tre kalimshe e motorrizuar, Ø 2 1/2" copë 3 0.60 2 

58 An F.V. Valvol tre kalimshe me termostat, Ø 1 1/2" copë 2 0.60 1 

59 An F.V. Valvol moskthimi DN 65 (Ø2 1/2") Pn 16 bar copë 5 0.70 4 

60 An F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") Pn 16 bar copë 6 0.60 4 

61 An F.V. Valvol moskthimi DN 40 (Ø1 1/2") Pn 16 bar copë 2 0.60 1 

62 An F.V. Valvol moskthimi DN 32 (Ø1 1/4") Pn 16 bar copë 2 0.60 1 

63 An F.V. Valvol moskthimi DN 25 (Ø1") Pn 16 bar copë 2 0.70 1 

64 An F.V. Filter DN 50, Ø 2 " copë 2 0.50 1 

65 An F.V. Filter DN 20, Ø 3/4 " copë 3 0.50 2 

66 An F.V. Reduktor presioni Ø 3/4" copë 3 0.40 1 

67 An F.V Xhunto antivibruese   DN 25 (Ø 1") copë 3 0.40 1 

68 An F.V Xhunto antivibruese   DN 32 (Ø 1 1/4") copë 3 0.50 2 

69 An F.V Xhunto antivibruese   DN 40 (Ø 1 1/2") copë 3 0.60 2 

70 An F.V Xhunto antivibruese   DN 50 (Ø 2") copë 3 0.50 2 

71 An F.V Xhunto antivibruese   DN 65 (Ø2 1/2") copë 10 0.50 5 

72 An F.V Xhunto antivibruese   DN 100 (Ø 4) copë 3 0.60 2 

73 An F.V. Cajrues copë 3 0.50 2 

74 An F.V Sensor i temperature copë 13 0.40 5 

75 An F.V Termometer me zhytje, (0 -120 ) ºC copë 13 0.80 10 

76 An F.V Manometer, ( 0- 5 ) bar copë 10 1.10 11 

77 2.493/1 F.V. Kanal I tymrave me llamarine çeliku, me shtrese izioluese  250/300 mm . kg 32 1.00 32 

78 2.493/1 F.V. Kanal I tymrave me llamarine çeliku, me shtrese izioluese  450/500 mm . kg 166 1.00 166 

79 An F.V. Shtrese izolimi me lesh xhami me trashesi 25 mm m² 35 0.80 28 

    Shuma D /4 lekë     9,528 

              

              

    F.  PAISJE         

    F / 1 PAISJE PER SISTEMIME TE JASHTME         

1 aff. F+V Tabela basketbolli + Shtyllat per mbajtjen e 
tyre 

copë 5 4.00 20 
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2 aff. F+V Rrjeta e volejbollit + Shtyllat per vendosjen 
e rrjetes 

copë 2 1.50 3 

3 aff. F+V Miniporta per futboll copë 3 3.50 11 

    Shuma F /1 Leke     34 

    F / 2 PAISJE ELEKTRIKE         

1 An - 14 Pulsant i thjesht 1P 1mod 10A copë 10 1.00 10 

2 An - 15 Sensor ndricimi inkaso 360grade i bardhe copë 72 0.70 50 

3 An - 18 Switch me 24 porta RJ45 10/100 profesional copë 10 2.50 25 

4 An - 19 Switch me 8 porta RJ45 10/100 i thejshte copë 2 3.50 7 

5 An - 21 Rack 42 unit I kompletuar me te gjithe 
aksesoret 

copë 2 4.50 9 

6 An - 22 Kuader metalik i kompletuar per katin 1 sipas 
skemes 

copë 2 4.50 9 

7 An - 23 Kuader metalik i kompletuar per katin -1 dhe 
0/1 sipas skemes 

copë 3 5.00 15 

8 An - 24 Kuader metalik i kompletuar per gjithe godinen  
sipas skemes 

copë 2 5.00 10 

9 An - 25 Ndricues Tabele Exit copë 35 2.50 88 

10 An - 26 Ndricues emergjent 8W 2ore autonomi copë 58 3.00 174 

11 An - 27 Central per alarmin e zjarrit i kompletuar me 
aksesoret e nevojshem 

copë 2 6.00 12 

12 An - 29 Karte loop copë 3 2.00 6 

13 An - 31 Detektore optik tymi copë 146 0.30 44 

14 An - 32 Buton alarmi zjarrit copë 24 0.40 10 

15 An - 33 Sirene e brendshme copë 19 0.80 15 

16 An - 34 Sirene e jashtme copë 5 1.00 5 

17 An - 36 Amplifikator me 4 kanale 120W copë 2 1.50 3 

18 An - 37 Mikrofon lajmerimi RCF copë 2 1.50 3 

19 An - 42 Ndricues LED 1.2ml 28W IP44 4000K copë 368 1.40 515 

20 An - 43 Spote Led 10W IP67 copë 363 0.50 182 

21 An - 44 Ndricues Led ne forme hinke 100W copë 37 2.00 74 

22 An - 45 Ndricues Led ne forme globi dekorativ copë 6 2.50 15 

23 An - 46 Ndricues Led i inkastruar ne toke 6W copë 56 2.10 118 

    Shuma F / 2 Leke     1,398 

    

F / 3 PAISJE MEKANIKE (HIDROSANITARE, 
NGROHJE, MBR. NGA ZJARRI)         



 
BASHKIA BERAT 

DREJTORIA JURIDIKE 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Adresa: Blvd. “Republika 2”, Berat 5001. Shqipëri, Tel /00355(0) 2 32 34 935, 
Website : www.bashkiaberat.gov.al, Email : info@bashkiaberat.gov.al 

 

    

Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit 

        

1 An 

F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase 
brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me 
ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze 
rezine. Dimensionet ( 370x610x190)mm, tub 
fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske 
nderprerese 1½",  lançe + zorre uji  DN 45. Pjesa 
e perparme e mbyllur meçeles. 

copë 32 5.00 160 

2 An 

F.V Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per 
mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip 
bombel (e levizshem).  Klasa e zjarrit 55A-
233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. 
Diametri 190mm, 
lartesia 640 mm. 

copë 40 3.00 120 

3 An 

F.V Fikse zjarr pluhur karelato, destinacioni per 
depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip 
karelato (e levizshem).  Klasa e zjarrit A-B1-C, 
kapaciteti normal  50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 
500 x 
1100 x 600 mm 

copë 5 3.00 15 

4 An 

F.V Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant  
DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine 
çeliku 
te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol 
sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i 
grupit bronz. 

copë 4 4.00 16 

5 An F.V Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, 
Karakteristikat Teknike: - Prurja: 15 m³ / h, - 
Prevalenca:  50 mkH2O, - Lidhjet:  Ø 2" / PN 10, 
- Fuqia elektrike 3kW -3-400v/50Hz 

copë 4 7.00 

28 

    Pajisjet per sistemin e furnizimit me uje       0 
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6 An F.V Grupi I pompimit te ujit sanitar. 
Karakteristikat Teknike: , - Prurja:  17 m³ / h, - 
Prevalenca:   40 
mkH2O, - Lidhjet:  Ø 2" / PN 10/PN16, - Fuqia 
elektrike 1.5kW -3-400v/50Hz 

kompl 4 8.00 

32 

7 An F.V Autokllave, - Autokllavë me membranë, - 
Presioni maximal 10 bar, , - Kapaciteti  500 lit, - 
De = 
750, - H = 1600, - Lidhjet: M Ø 1 1/4" 

kompl 4 6.00 

24 

8 An-11 F.V Rezervuar Zingato  5000 litra cope 4 30.00 120 

9 An F.V Akumuli I ujit te ngrohte sanitar. , 
Karakteristikat Teknike: , -Kapaciteti 2000 l, -
Diametri 1200mm, -Lartesia 2574, -Lidhjet ∅ 2 " 

kompl 4 25.00 

100 

10 An F.V Shkembyesi i nxehtesise. , Karakteristikat 
Teknike: , -Kapaciteti i shkembimit 80 kw, -
Prurja 
primare/ sekondare : 12.1-4.35 m3/h, Lidhjet ∅ 
1 1/4" 

kompl 4 20.00 

80 

11 An F.V Pompe riqarkullimi akumul -shkembyes, 
Karakteristikat Teknike: , - Prurja:  2 m³ / h, - 
Prevalenca: 
3 mkH2O, - Lidhjet:  Ø 1 1/4" / PN 10, - Fuqia 
elektrike 0.071kW -1-230v/50Hz 

kompl 4 10.00 

40 
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12 An 

F.V Pompa e riqarkullimit te ujit te ngrohte 
sanitar, Karakteristikat Teknike: , - Prurja: 1.5 
m³ / h, - Prevalenca:   2 mkH2O, - Lidhjet: Ø 1" / 
PN 10, - Fuqia elektrike 0.03kW -1-230v/50Hz 

kompl 2 10.00 20 

    

Pajisjet per sistemin e shkarkimit te ujrave te 
zeza   

0 

  
0 

13 An F.V Grupi I pompimit te ujrave te bardha , - 
Prurja:  8 m³ / h, - Prevalenca: 10mkH2O 

kompl 2 8.00 
16 

14 An F.V Grupi I pompimit te ujrave te zeza, - Prurja: 
15 m³ / h, - Prevalenca: 10mkH2O 

kompl 2 8.00 
16 

    Pajisjet per Sistemin e Ngrohjes   0   0 

15 An 

F.V.Kladaje me pelet, Karakteristikat Teknike , -
Fuqia termike 190-300 kW, -Lidhjet 1 1/4"-1 
1/2", - Volumi i ujit 420 lit, -Efikasiteti 95%, -
Temperatura minimale te ujit ne kthim 65°C, -
Dimensioni i kanalit te tymit ∅250, 35 Pa, -
Presioni max 7.5 bar, -Pesha 790Kg, 
Dimensionet 750x2285x1575mm, Ikompletuar 
me aksesoret perkates. copë 3 20.00 60 

16 An F.V. Pompa e qarkullimit te kaldajes me 
karakteristika teknike : - Prurja: 21.5 m³ / h, - 
Prevalenca:  2 
mkH2O, - Lidhjet:  DN 50 / PN 10, - Fuqia 
elektrike 0.12kW -1-230v/50Hz 

copë 3 8.00 

24 

17 An F.V. Ena e zgjerimit te kaldajes me 
karakteristika teknike : , -Kapaciteti 50l, -
Diametri: 380mm, - 
Lartesia: 720m, -Lidhjet: 1", -Presioni 2.5-10bar, 
-Temperatura -10/+100°C 

copë 4 10.00 

40 
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18 An F.V. Ndares hidraulik me karakteristika teknike : 
, -Prurja : 110 m3/h, Lidhjet  DN 125 

copë 4 7.00 

28 

19 An F.V. Pompa e riqarkullimi hidraulik-Kolektor me 
karakteristika teknike : , - Prurja:  43 m³ / h, - 
Prevalenca:  5 mkH2O, - Lidhjet:  DN 50 / PN 16, 
- Fuqia elektrike 0.75kW -3-400v/50Hz 

copë 4 8.00 

32 

20 An 

F.V. Pompa e riqarkullimi te ujit te ngrohte per 
katin -1 me karakteristika teknike : - Prurja: 8 
m³ / h, - Prevalenca:  6 mkH2O, - Lidhjet: DN40 
/ PN 10, - Fuqia elektrike 0.37kW -3-400v/50Hz 

copë 4 8.00 32 

21 An 

F.V. Pompa e riqarkullimi te ujit te ngrohte per 
katin 0 me karakteristika teknike : - Prurja:  9 m³ 
/ h, - Prevalenca: 8 mkH2O,- Lidhjet:  DN40 / PN 
10, - Fuqia elektrike 0.45kW -3-400v/50Hz 

copë 4 8.00 32 

22 An 

F.V. Pompa e riqarkullimi te ujit te ngrohte per 
katin +1 me karakteristika teknike : - Prurja: 15 
m³ / h,- Prevalenca:  9 mkH2O, - Lidhjet:  DN50 
/ PN 10, - Fuqia elektrike 0.65kW -3-400v/50Hz copë 4 8.00 32 

23 An F.V. Pompe riqarkullimi kolektor -shkembyes 
me karakteristika teknike - Prurja:  6 m³ / h, - 
Prevalenca:  2 mkH2O, - Lidhjet:  DN40 / PN 10, 
- Fuqia elektrike 0.45kW -3-400v/50Hz 

copë 4 8.00 

32 

24 An F.V. Ena e zgjerimit per linjat e katit  -1 me 
karakteristika teknike : , -Kapaciteti 150 l, -
Diametri: 510 
mm, -Lartesia: 970 mm, -Lidhjet: 1" 

copë 4 10.00 

40 
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25 An F.V. Ena e zgjerimit per linjat e katit  0 dhe +1 
me karakteristika teknike : -Kapaciteti 250 l, -
Diametri: 
590 mm, -Lartesia: 985 mm, -Lidhjet: 1" 

copë 7 10.00 

70 

26 An F.V. Ena e zgjerimit per linjen e furnizimit me 
uje te ngrohte me karakteristika teknike : -
Kapaciteti 35 
l, -Diametri: 380 mm, -Lartesia: 455 mm, -
Lidhjet: 3/4" 

copë 10 10.00 

100 

    Shuma F /3 lekë     1,309 

    Totali I oreve te punes       314,297 

    
Totali I diteve te punes                                                                          

(Totali I oreve te punes/8 ore) 
      39,287 

    
Dite pune gjithsej                                                  

(Afati 12 muaj x 22 dite pune/muaj)       264 

    
Numri I punonjesve (Manovrator+shofer+ 

punonjes te kualifikuar + puntore) 
    

  149 

    

Stafi drejtues (inxhiniera +teknik 

ndertimi+Pergjegjes per sigurine+ekspert per 

ndikimin ne mjedis+audituesi I 

energjise+eksperti zjarrfikes) 

    

  16 

    Numri total I puntoreve       165 

 

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 tatimre e 

shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e 

të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Nr 

i punonjësve qe 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 ne zbatim te tij. 
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2.3.4  Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin 

e kontratës :  
 

Nr. Mjete/pajisje teknike Sasia Gjendja 

1 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 18 ton 5 copë Në pronësi ose me qera 

2 Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton 3 copë Në pronësi ose me qera 

3 Eskavator per demolim krahgjate min 20 m 1 copë Në pronësi ose me qera 

4 Pince per demolim 1 copë Në pronësi ose me qera 

5 Ekskavator me goma 2 copë Në pronësi ose me qera 

6 Ekskavator me zinxhirë 3 copë Në pronësi ose me qera 

7 Fadromë me goma 2 copë Në pronësi ose me qera 

8 Autobetoniere 4 copë Në pronësi ose me qera 

9 Autopompë betoni 2 copë Në pronësi ose me qera 

10 Autovinç me gjatesi krahu minimumi 20 m 1 copë Në pronësi ose me qera 

11 Vinc kulle 1 copë Në pronësi ose me qera 

12 Sonde per shpime pilotash 1 copë Në pronësi ose me qera 

13 Elektrosaldatriçe 2 copë Në pronësi ose me qera 

14 Moto gjenerator 2 copë Në pronësi ose me qera 

15 Depozitë uji (kapaciteti minimal 3000 litra) 5 copë Në pronësi ose me qera 

16 Vibrator betoni 2 copë Në pronësi ose me qera 

17 Betoniere kantieri 2 copë Në pronësi ose me qera 

18 Tranxhe për perpunimin e hekurit të ndertimit 1 copë Në pronësi ose me qera 

19 

Rrjet plastike per mbrojte ne pune 2000m2 
Ne pronesi ose me 

qera 

20 

Skeleri  2000m2 
Ne pronesi ose me 

qera 

 

Gjithashtu në zbatim të VKM-së Nr.312, datë 05.05.2010, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet 

të disponojë mjete dhe pajisje mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit, si më poshtë: 

- Kokore – jo më pak se 100 copë 

- Prozhektorë ndriçimi natën – jo më pak se 20 copë  

- Komplet i ndihmës së shpejtë – jo më pak se 20 copë  

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt – jo më pak se 30 copë 

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi – jo më pak se 10 copë 

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila – jo më pak se 10 copë 
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Argumentimi: Kërkesat e mesiperme jane vendosur sipas pikës 4, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 162, 

datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” dhe Nenit 39, pika 6, germa”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 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. 

Makineritë janë përcaktuar në raport me punimet  e parashikuara në preventiv dhe volumet e tyre, 

numrin e puntorisë dhe kohëzgjatjen e ekzekutimit të kontratës.  

Argumentimi për dokumentacionin e kërkuar për mjetet: 

“Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, neni 92 parashikon shprehimisht se 

“Automjetet, motomjetet dhe rimorkiot për të qarkulluar duhet të jenë të pajisura me një leje 

qarkullimi dhe të jenë të regjistruara pranë degëve përkatëse të Drejtorisë së Përgjithshme të 

Shërbimeve të Transportit Rrugor”. 

“Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë” i  ndryshuar , neni 79/3 parashikon shprehimisht se “Të 

gjitha mjetet që qarkullojnë dhe hyjnë në territorin e Republikës së shqipërisë, janë të detyruara 

të kalojnë në kontrollin teknik vjetor dhe atë periodik”  

Ligji  nr. 10076, datë 12.2.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”   neni 4 

parashikon shprehimisht se: “Pronari i çdo mjeti transporti, përpara përdorimit të mjetit, është i 

detyruar të lidhë një kontratë sigurimi, sipas pikës 1 të nenit 2 të këtij ligji, si dhe të sigurojë 

rinovimin e saj për aq kohë sa mjeti i transportit do të mbetet në qarkullim”. 

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”. 

Numri 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. 

Nr. Mjete/pajisje teknike Sasia Punimet: 

1 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 18 ton 5 copë 

Nevojiten per largimin 

e materialeve qe dalin 

nga procesi i prishjeve, 

per furnizimin me 

materiale  

2 Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton 3 copë 
Kamiocinat nevojiten 

per transportin e 
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transportin e 

materialeve elektrike, 

hidraulike, paisjeve  

etj. 

3 Eskavator per demolim krahgjate min 20 m 1 copë 
Per prishjen e objektit 

ekzistues 

4 Pince per demolim 1 copë 
Per prishjen e objektit 

ekzistues 

5 Ekskavator me goma 2 copë Per germimet e ndyshme 

6 Ekskavator me zinxhirë 3 copë 
Per germimin e 

themeleve, plintave etj 

7 Fadromë me goma 2 copë 
Punime per shtrimin e 

oborrit , etj... 

8 Autobetoniere 4 copë Per betonimet   

9 Autopompë betoni 2 copë Per betonimet   

10 Autovinç me gjatesi krahu minimumi 20 m 1 copë 

Per ngritjen e 

materialeve te 

ndertimit 

11 Vinc kulle 1 copë 

Per ngritjen e 

materialeve te 

ndertimit 

12 Sonde per shpime pilotash 1 copë Per shpimin e pilotave 

13 Elektrosaldatriçe 2 copë 
Per saldimet e 

nevojshme 

13 Moto gjenerator 2 copë 
Per sigurimin e 

energjise 

14 Depozitë uji (kapaciteti minimal 3000 litra) 5 copë 

Per te siguruar 

furnizimin me uje per 

betonimet , llacet etj 

15 Vibrator betoni 2 copë 
Per ngjeshjen e 

konstruksioneve b/a 

16 Betoniere kantieri 2 copë Per betonimet    

18 Tranxhe për perpunimin e hekurit të ndertimit 1 copë 
Per perpunimin e hekurit 

(prerje, kthyerje ) 

19 

Rrjet plastike per mbrojte ne pune 2000m2 
Per ndertimin e mureve 

(ndertim, suvatim, 

bojatisje) 
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20 

Skeleri  2000m2 
Per ndertimin e mureve 

(ndertim, suvatim, 

bojatisje) 

Në zbatim të VKM-së Nr.312, datë 05.05.2010, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të 

disponojë mjete dhe pajisje mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit, si më poshtë: 

- Kokore – jo më pak se 100 copë 

- Prozhektorë ndriçimi natën – jo më pak se 20 copë  

- Komplet i ndihmës së shpejtë – jo më pak se 20 copë  

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt – jo më pak se 30 copë 

- Rripa lidhës sigurimi për punime në lartësi – jo më pak se 10 copë 

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila – jo më pak se 10 copë 

 

 

2.3.5 Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se e zhvillojnë aktivitetin e tij në fushën objekt prokurimi 

në përputhje me standardet e menaxhimit të cilësisë, të shëndetit e sigurisë në punë dhe menaxhimit e 

sigurisë së informacionit. Për këtë duhet të paraqesin certifikatat e mëposhtme :  
 

 ISO 9001:2015 ( Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë e vlefshme ), ose ekuivalent 

 OHSAS 18001-2007 (Sistemi i Menaxhimit dhe Sigurisë në Punë e vlefshme) ose ISO 45001-

2018, ose ekuivalentet e tyre. 

 ISO 14001-2015 ( Sistemi i Menaxhimit Mjedisor e vlefshme), ose ekuivalent 

 PAS 99-2012 ( Sistemi i Integruar i Menaxhimit e vlefshme), ose ekuivalent 

 ISO 50001:2011  – Standard per Sistemin e Menaxhimit te Energjise 

 

 ISO 3834-2:2006  – Standard per Kerkesat e Cilesise per Saldimin e Materialeve Metalike  
 

 

Certifikatat si më sipër duhet të paraqiten origjinale ose kopje të noterizuara, të 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. 
 

Certifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.Në rastet e Bashkimit të Operatorëve 

ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zërave të punimeve që do të marrë 

përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes. 



 
BASHKIA BERAT 

DREJTORIA JURIDIKE 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Adresa: Blvd. “Republika 2”, Berat 5001. Shqipëri, Tel /00355(0) 2 32 34 935, 
Website : www.bashkiaberat.gov.al, Email : info@bashkiaberat.gov.al 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 

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

Rregullave të Prokurimit Publik”. 

 ISO 9001:2015 eshte ne seri normash dhe standartizimesh nderkombetare, qe i 

referohen sistemeve te menaxhimite cilesise, pra, te strukturave te organizimit te 

nderrmarjeve publike dhe private, struktura te cilat keto nderrmarje duhet t'i adoptone 

per nje orientim me te mire te nderrmarjes ne standartet e tregut. AK gjykon se cdo 

Ofertues duhet te jete i pajisur me ISO 9001:2015 me qellim efektivitetin dhe 

efektshmerine ne zhvillimin e veprimtarise se tij, e cila do te sjelle dhe zvogelimin e 

kostove. Pra ky certifikim do te beje te mundur qe Ofertuesit te ofrojne cilesi te mire me 

cmime te ulta.  

 

ISO 14001:2015 ofron nne kuader praktik per shoqerite qe duan te menaxhojne rreziqet 

mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtesisht ne strukturen e menaxhimit te 

biznesit per te kontrolluar impaktet qe aktivitetet, operacionet, produktet dhe sherbimet kane mbi 

mjedisin. AK gjykon se qdo Ofertues duhet tejete i pajisur me ISO 14001:2015 me qellim qe 

veprimtaria e ushtruar nga ana tij (ne rastin konkret realizimi i punes objekt prokurimi) te 

identifikoje impaktin ne mjedis gjate aktivitetit te saj si dhe te permiresoje performancen 

mjedisore duke zbatuar nje qasje sistematike. Pra ky certifikim do te beje te mundur qe Ofertuesit 

te ushtrojne veprimtarine duke pasur ne konsiderate parimin e mbrojtjes se mjedisit.  

 

OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001-2018 eshte standard nderkombetare, i cili parashtron 

kerkesat per menaxhimin e praktikave te mira te sigurise dhe shendetit ne pune per cdo 

organizate, pavaresisht nga madhesia. AK gjykon se cdo Ofertues duhet te jete i pajisur me 

OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001-2018 me qellim qe veprimtaria e ushtruar nga ana tij (ne 

rastin konkret realizimi i punes objekt prokurimi) te realizohet duke u mbeshtetur mbi parimin e 
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sigurise dhe shendetit ne pune. Kjo kerkese sherben dhe si nje garanci extra qe do te sjelle 

reduktimin e aksidenteve dhe semundjeve ne vendin e punes duke minimizuar kostot si dhe kohen 

ne permbushjne me sukses te kontrates se punes objekt prokurimi.   

ISO 50001-2011 (e vlefshme) ose ekuivalente: Sistemi i menaxhimit të Energjisë, eshte e  

nevojshme pasi një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve 

të menaxhimitë të energjise, pra, kur nevojat për energji janë gjithnjë në rritje, përdorimi efikas 

i energjisë në bazë të sistemit për menaxhimin e energjisë, AK gjykon se çdo Ofertues duhet të 

jetë i pajisur me  ISO 50001 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë 

së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. 

Standarti ISO 3834-2 certifikata e cilesise per saldim, kerkohet me qellim te percaktimit te 

kerkesave te arsyeshme te cilesise per realizuesit e punimeve te saldimit dhe ata qe merren me 

prodhimin  e produkteve  me metoden e shkrirjes  me saldim . Standardi  EN ISO 3834-2 ka te 

beje me burimin dhe cilesine e produktit qe mund te rrjedh nga burimi dhe operimet e 

nderlidhura,· Nevoja per rregullat themelore ne ndermarrje, si dhe kerkesat per cilesi te saldimit.  

 

2.3.10    Grafiku i punimeve. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 39, pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. 

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 i specifikimeve teknike 

Specifikimet teknike jane hartuar nga specialistet e fushes, bashkengjitur DST ne SPE. 
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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”. 

 

 

 

 

 


