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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

UJESJELLES KANALIZIME VLORE SH.A 

Lagjia “Kushtrimi” Rruga “Arkobaleno” Tel:033604060 

 

Nr.          prot.                                                                                   Vlorë, më 22.09.2022 

Lënda: Argumentim për vendosjen e kritereve të veçanta të kualifikimit 

 

Objekti  i kontratës: "‘‘Blerje Materiale Hidraulike , per vitin 2022 "- “Proçedurë  E hapur 

mallra  

 

Referuar frymës së legjislacionit për prokurimin publik, vendosja e kritereve të veçanta për 

kualifikim ka si synim kryesor që t’i shërbejë Autoritetit Kontraktor (AK) për njohjen e gjendjes 

dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur 

duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet 

ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin 

dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të 

realizimit me sukses të kontratës në respekt të Ligjit Nr.162 dt.23.12.2020 “Për Prokurimin 

Publik” në nenin 77 pika 1 dhe pika 4, i cili parashikon se: “[…] Në lidhje me aftësitë teknike 

dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se 

operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e 

nevojshme për të zbatuar kontratën sipas njëstandardi të përshtatshëm cilësie [….]”. 

  

Në bazë të kritereve te veçanta të kualifikimit hedhur në sistemin e APPsë sipas Dokumentave 

Standarte të Tenderit (DST) AK hartoi DSTën, mbeshtetur ne ligjin Nr.162, datë 23.12.2020 

"Për Prokurimin Publik" dhe në VKM Nr.285, date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, duke përcaktuar kërkesat e veçanta për kualifikim. 

(përveç kritereve të përgjithshme që janë të pa ndryshueshme në DST) 

 

Për sa më sipër AK argumenton këto kritere, referuar VKM Nr.285/ 19.05.2021 "Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik", Kreu V "Dokumentet e Tenderit": 
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  KRITERET E VEÇANTA TE KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet te dorezoje: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojces ...; 

b. Formulari permbledhes i vetdeklarimit 

 

Argumentimi: Kerkesat e mesiperme bazohen ne nenet 76, 82 dhe 83 te LPP, nenit 26, te 

VKM nr. 285, date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”. 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet te dorezoje: 

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 vitet e fundit financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera 

e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 50 % i 

vlerës së fondit limit të kësaj kontrate. 

Argumentimi: Referuar nenit 43, pika 2, paragrafi c), dhe pika 3, te VKM nr. 285 date 

19.05.2021. 

2.2 Kapaciteti teknik: 

2.2.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizime te mëparshme të ngjashme, 

të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo 

më të vogël  se 50 % të vlerës së fondit limit.  

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

dëshmitë e mëposhtme:  

a) Vërtetime të lëshuara nga një ent publik ,situacione punimesh te ngjashme me zerat e preventivit 

te objektit qe prokurohet dhe  fatura tatimore të shitjes, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë 

e mallërave të furnizuara, kopje origjinale ose të noterizuara, ku të dhënat të jenë qartësisht të 

lexueshme.  

b) Nëse përvoja e mëparshme është e realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen 

Situacione punimesh te ngjashme me zerat e preventivit te objektit qe prokurohet dhe  fatura 

tatimore të shitjes, në përputhje me parashikimet e nenit 40, pika 4, të VKM nr.285, datë 

19.05.2021, i ndryshuar, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara, 

kopje origjinale ose të noterizuara, ku të dhënat të jenë qartësisht të lexueshme. 

Argumentimi: Kerkesa e mesiperme eshte percaktuar bazuar ne nenin 77 te ligjit nr. 162, date 

23.12.2020 “Per prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose ne rastin e procedurave te 

thjeshtuara ne nenin 55, pika 4/b), te VKM nr. 285, date 19.05.2021 “Per miratimin e 

Rregullave te Prokurimit Publik”. Me ane te ketij kriteri kerkohet qe operatoret ekonomike te 

deshmojne qe kane pervojen e nevojshme per te zbatuar kontraten, prandaj eshte kerkuar qe 

furnizimet  e meparshme te ngjashme te jene ne vleren jo me pak se 50 % te vleres se fondit 

limit, qe eshte brenda vleres kufi te percaktuar ne nenin e sipercituar. 
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2.2.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë akt marrëveshje furnizimi per te gjithe 

zerat sipas preventivit me nje prodhues ose distributor zyrtar te autorizuar .  

 

Akt marrëveshja midis prodhuesit dhe distributorit duhet të përmbajë të dhëna të plota 

të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme për autoritetin 

kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. 

 

Prodhuesi ose distributori zyrtar te autorizuar duhet të disponojë dhe paraqesë 

certifikata origjine te vendeve Europiane, certifikata konformiteti me standartin ISO 

9001:2015,specifikime nga fabrika me standarte ISO 14236 per ujin e 

pijshem,standartet  DIN 8074,  DIN 8075 ,DIN EN 12201-2 per tuba sipas Standarteve 

te Komunitetit  

Prodhuesi ose distributor te jet i paisur me Certifikata ISO 9001 (Sistemi i menaxhimit 

të cilesisë) e akredituar ne vendin tone ose nga Organizma   Ndërkombëtarë 

Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë 

2.2.3-Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te kene nje punësim mesatari të paktën 10 ( 

dhjete ) punonjesish,  të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë  minimum për 

periudhën e fundit të deklaruar nga data e hapjesë së ofertave. 

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatori ekonomik duhet të vetëdeklaroj disponimin e numrit 

minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, Shtojca 8. Ndërsa 

operatori ekonomik fitues përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të 

ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e 

dokumenteve provuese  si më poshtë: 

 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore, për periudhën 

e fundit të deklaruar. 

 Listë pagesat e punonjësve të konfirmuar nga autoritetet përkatëse  sipas formatit që 

kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën fundit të deklaruar.  

 

Argumentimi: Kerkesa e mesiperme eshte percaktuar bazuar ne nenin 40, pika 5) germa a) te VKM 

nr. 285, date 19.05.2021 “Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. Me ane te ketij kriteri 

kerkohet qe operatoret ekonomike te deshmojne se disponojne licencat, objekt i kontrates, te 

leshuara nga autoritetet kompetente shteterore. 

2.3.4 Operatorët Ekonomik pjesmarrës në procedurën e prokurimit duhet të paraqesin mostrat e 

produkteve të kërkuara sipas preventivit  nga Autoriteti Kontraktor diten dhe oren e hapjes se 

ofertave .Kriteri i shërben Autoritetit Kontraktor për të gjykuar më mirë  mbi përmbushjen e 

specifikimeve teknike të produkteve të kërkuara, me qëllim që cilësia e mallit të jetë në përputhje 

me kërkesën për prokurim. 

Mostrat e kërkuara duhet të kenë një etiketë të ngjitur, e cila do të përmbajë “emërtimin e 

artikullit”, numrin rendor sipas ofertës së paraqitur, emrin e ofertuesit, vulën e operatorit 

ekonomik ofertues. 

Mostrat duhet të jenë në përputhje me të gjitha specifikimet teknike të kërkuara. 
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2.3.5- Për përmbushjen e këtij kriteri, operatori ekonomik duhet të vetëdeklaroj të gjitha  mjetet 

dhe pajisjet i më poshtë që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

MAKINERI SASI GJENDJE 

Automjet transporti vetshkarkues me 

vinxh  mbi 5-8 ton 

1 copë Pronsi ose me qera 

Automjet transporti vetshkarkues me 

vinxh  mbi 3-5 ton 

1 copë Pronsi ose me qera 

 

(a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet 

dokumentacioni që verteton pronesine e mjetit:- çertifikaten e pronesise; -leja e 

qarkullimit; -çertifikaten e kontrollit teknik; siguracionin; leja e transportit e vlefshme 

dhe fotot perkatese;  

(b) Ndersa per mjete te marra me qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te 

paraqitet edhe kontrata e qirase e noterizuar e cila duhet te perfshije objektin perkates 

dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen deri ne perfundimin e plote te 

punimeve. 

 

Argumentimi: Kerkesa e mesiperme eshte percaktuar bazuar ne nenin 40, pika 6) germa a), b) 

te VKM nr. 285, date 19.05.2021 “Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”. Me ane 

te ketij kriteri kerkohet qe operatoret ekonomike te deshmojne se disponojne artikujt ne 

perputhje me  

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

 

Argumentimi: Gjate hartimit te specifikimeve teknike, Grupi i punes per hartimin e tyre, i 

eshte referuar parashikimeve te nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, te LPP, si dhe nenit 40, pika 

2, te VKM nr. 285, date 19.05.2021, “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”. 

Specifikimet teknike te hartuara per artikujt qe kerkohen te blihen, jane bazuar ne 

kerkesat   e certifikatave .   

NJHDT( Njesisa e Prokurimit ) 

 

   KRYETAR                                       ANETAR   ANETAR 

 Elona Hyseni                                    Ledio Mahilaj  Ismail Beqiraj 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

 Elona HODAJ  

                                                 A D M I N I S T R A T O R   

 MIRATIM  
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