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                                             SH.A.UJËSJELLËS KANALIZIME Berat Kucove 

 

 

                                                                                                                 Data ____.___.2022 

 

  PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall  

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

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

 

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje Materiale hidraulike dhe KUZ  ”  

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

dhe tuba 31711400-7 ,Reduktues-presioni,kontroll apo valvola te sigurise 42131140-9 

,Tubacione te ujit te pijshem 44162500-8 ,Tuba Kanalizimesh 44163130-0 ,Tuba shperndares 

dhe aksesor 44163160-9 ,Fllanxhat 44167110-2 ,Tapa prej gome 44425200-7 ,Tapa Plastik 

44618350-3. 

VLERA E FONDIT LIMIT: 23 979 372 ( njezete e tre milion e nenteqinde e shtedhjete e nente 

mije e treqind e shtatedhjete e dy) leke pa tvsh.   

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe 

nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, e ndryshuar  autoriteti/enti kontraktor sh.a UK Berat Kucove sh.a ka hartuar 

procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për 

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

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës. 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të 

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

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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

2.2 Kapaciteti ekonomik –financiar 

2.2.1. Për të provuar se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe 

financiar për të zbatuar kontratën, duhet të paraqesin kopje të deklaratave të xhiros vjetore të 



realizuar nga operatori ekonomik, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit 

financiare në një vlerë jo më të vogël se vlera e parashikuar e kontratës që prokurohet, lëshuar 

nga autoriteti përkatës. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e 

përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit 

të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj 

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  nenin 43, të VKM-së nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

 

 

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros 

që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të 

xhiros brenda këtij marzhi. 

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

nenin 43 , pika 1 , pika 2 , si dhe neni 64 i Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008 (i ndryshuar) “Per 

Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, 

datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, VKM-së nr. 922 datë 29.12.2014 

"Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, 

vetëm nëpërmjet forms elektronike".  

 

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

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

te paraqese kopje të bilanceve të 3(tre) viteve të fundit, të paraqitur pranë autoritetit përkatëse, 

të konfirmuara nga ky autoritet, ne te cilat duhet te rezultoje se nuk ka dale me humbje te 

pakten ne dy vite te njepasnjeshem.  

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

dhe  nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”.  

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

legjislacionit të fushës, konkretisht në nenin 29, pika 1 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për 

tatimin mbi të ardhurat" i ndryshuar si dhe kërkesave të Ligjit nr. 25/2018 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”. 

 

2.3Aftësitë teknike dhe profesionale:   

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

të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlere 

jo më të vogel se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është 

realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.  

 

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

dëshmitë e mëposhtme:  



a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, 

ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të 

plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e 

mallrave të furnizuara, 

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, 

dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të 

furnizuara. 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpermendura e bën ofertën të kualifikur. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77/4 të ligjit nr. 162, 

datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 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 

me sukses, prandaj është kërkuar që kontratat e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo 

më pak se 40 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufirit të përcaktuar në nenin e 

sipërcituar. 

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

 Vlera e parashikuar e kontratës, është  mbi kufirin e lartë monetar. Vlera për furnizime të 

ngjashme  përbën një nivel të mjaftueshëm përvoje duke patur parasysh objektin dhe vlerën e 

fondit limit. 

 Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e 

kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të 

argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme  brenda këtij marzhi. 

Përvoja e mëparshme është një element shumë i domosdosshëm që garanton autoritetin 

kontraktor se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së kontratave të ngjashme zotërojnë 

kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në 

mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga 

një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas pёrcaktimit tё pikave 2 dhe 3, tё nenit 14, tё LPP-

sё, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe 

gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose 

furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nёpёrmjet njё kontrate 

bashkëpunimi tё hartuar ndёrmjet palёve.  

 

Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

2.4.1. Ofertuesi duhet të dorëzojë per te gjithe mallrat objekt prokurimi Autorizim Prodhuesi, 

ose Distributori ne rast se do te paraqitet autorizim distributor operatori ekonomik ta 

vertetoj kete duke paraqitur kontratë premtimi, letër angazhimi / akt-marreveshje lidhur 

mes Kompanisë prodhuese dhe Distributorit të autorizuar  .                                             Ne 

rast te disponimit te autorizimit te prodhuesit ne gjuhe te huaj, ky dokument te paraqitet 

i perkthyer dhe i noterizuar ne  gjuhen zyrtare shqipe.  

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në ligjin nr.162/2020, neni 73 

datë 23.12.2020”Për Prokurimin Publik”, VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar neni 40, pika 6, germa “c”, i jep mundësinë 

autoriteteve kontraktorë t’u kërkojnë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë 



se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: dëshminë e 

origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike; që vërtetojnë 

pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.   

 

Njësia e Prokurimit gjykon se kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi paraqitjen e 

Autorizimit të Prodhuesit ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi është në 

përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat 

ligjore të sipërcituara. 

Autoriteti kontraktor, duke qenë se është përfituesi direkt i kontratës objekt prokurimi, është 

në të drejtën e tij të garantohet se operatorët ekonomikë pjesëmarrës dëshmojnë origjinalitetin 

e mallrave të furnizuara, e rrjedhimisht mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin 

dokumentacion lidhur me origjinën e mallrave të lëshuara direkt nga prodhuesi. 

Pra nëpërmjet vendosjes së kriterit të sipërpërmendur AK garantohet dhe fiton siguri se 

operatori ekonomik kontraktues do të furnizojë dhe do të përmbushë kontratën me sukses. 

 

Për autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet “mall” sipas standarteve të kërkuara, 

specifikimeve teknike, e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu paraqitur është i 

parashikuar dhe brenda kuadrit ligjor të parashikuar në dispozitat ligjore.  

 

2.4.2. Ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standartet e 

kerkuara, Operatori Ekonomik duhet te paraqese: Katalogun/et ose fragmente te katalogut 

/eve te prodhuesit/ve per mallrat objekt prokurimi  ku te tregohen dhe te specifikohen qarte 

materialet qe do te ofrohen. Shenim: Fragmentet e katalogut/ve duhet te tregojne lehtesisht 

dhe qarte qe jane pjese katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin. 

Argumentimi: Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me nenit 77 të Ligjit Nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 6/b, të nenit 40, të VKM Nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kjo është një kërkesë e 

domosdoshme për të vërtetuar përputhshmërinë e specifikimeve teknike të pajisjeve të 

ofertuara me specifikimet teknike të hartuara nga autoriteti kontraktor, për pajisjet që 

propozon/oferton. 

 

2.4.3. Në  zbatim të  shkronjës a), pikës 6, të nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin mostra të artikujve, sipas përcaktimit ne listën e mëposhtme. . 

Operatori ekonomik ne oferten e tij duhet te plotesoj te gjitha kushtet dhe kerkesat e vendosura 

ne Specifikimet teknike dhe kur kerkohet, per te provuar perputhshmeri ne e produktit te 

ofertuar me kerkesat te paraqes certifikatat apo dokumentata provues. 

 

Mostrat do të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe do të jenë në kontroll të 

autoritetit kontraktor.Ato i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, 30 (tridhjetë) ditë pas 

nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit 

administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen 

ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit 

përfundimtar të anulimit. 

Lista e artikujve për të të cilët do të paraqiten mostra është si më poshtë: 

 

TABELA E MATERIALEVE 

 

Nr. Emërtimi i artikullit sipas preventivit me nenzerat. 

1 Tub plastik PPR Ø 20 1 cope-4ml 



2 Manikot PPR Ø20 

3 Brryl PPR   Ø32 

4 "Ti"  PPR  Ø 25 

5 Saracinesk 1/2" PN25 

6 Saracineske DN  Ø 100 Pn16 me fllanxhe dhe Volant mbylles 

gome . 

7 Adaptor fllaxhe- gomine  Ø 200 

8 Tub PE 100PN 10 Ø 63 

9 Bashkuese plastike Ø32PN16 

10 Bashkuese plastike Ø32*1'' PN16 

11 Tap plastik  Ø PN 16'' 

12 Fasheta  Ø  110 *1"   

13 Fasheta  inoksi Ø 150 per tub gize  

14 Mates FF 100 PN 16 

15 Fllanxha celiku  Ø  200 

16 Tub PE 100PN 10 Ø 32 

17 Bashkues me rekord  Ø40*32 PN 10  

18 Fashet e thjeshte Ø 63 me dalje  1/2" 

19 Saracineske DN  Ø 80 Pn16 me fllanxhe dhe Volant mbylles 

gome . 

20 Manikot  DN 75Pn16 me elektrofuzjon . 

21 Tap plastic  Ф 40 

22 Tapa gome 70*70 6 mm 

23 Manikota  me elektrofuzion Ф 160 

24 Tub i brinjezuar SN 4 Ø 250 

Afati për dorëzimin e mostrave përfundon në datën 08.09.2022 ora 8:30 

 (para dorezimit te ofertave ekonomike) .Nuk do të pranohen mostra jashtë këtij afati. 

 

Argumentimi: Kjo kërkesë është vendosur sipas përcaktimit të bërë në mbështetje të VKM-së 

Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik, neni 40, pika 6, 

gërma a) ku cilësohet se: Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë 

të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit, si: a) Mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e 

ofertës teknike. Nё kёtё rast, autoriteti/enti kontraktor duhet tё argumentojё kёrkesёn pёr 

mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial 39 tregtar dhe duhet të jenë në 

kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Nё rastin e procedurave tё zhvilluara me mjete 

elektronike, autoriteti ose enti kontraktor pёrcakton qartё procedurёn pёr dorёzimin e mostrave, 

duke garantuar aksesin e çdo operatori tё interesuar si dhe konfidencialitetin pёr pjesёmarrjen 

nё proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas 

nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos Nr Emërtimi i produkteve 

Emërtimi kompanise prodhuese. Emërtimi i katalogut/skedës Web-site e kompanisë prodhuese 

Referenca në katallogje Standarti qe qe permbush 8 jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo 

gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me 

kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të 

anulimit; dhe/ose b) fotografitë apo katalogët teknikë; dhe/ose c) dëshmi për rezultatet e 

testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e 

produkteve me specifikimet teknike. Vendosja e këtij kriteri, referuar edhe legjislacionit në 

fuqi i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik ka kapacitete 



për të ofruar produktin e kërkuar si dhe për të verifikuar përmbushjen e specifikimeve teknike 

të mallrave objekt prokurimi. 

2.3.2. Operatori Ekonomik Ofertues duhet te provoje se disponon  1 makine  transporti 

ne pronesi ose me kontrate qeraje, me afat kohezgjajtje per te gjithe kohen e 

vazhdimesise se kontrates, per kete duhet te paraqese dokumentacionin perkates 

sipas legjislacionit ne fuqi. 

Mjetet e transportit duhet te jene te pajisura me dokumentacion perkates sipas legjislacionit ne 

fuqi (certifikat pronesie, leje qarkullimi, siguracion mjeti dhe certifikate e kontrollit teknik te 

mjetit). 

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

deklaroje disponimin e makinave ne formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas 

shtojcës përkatëse të DST. 

 

Argumentimi: Ky kriter është vendosur në përputhje me pikën 4, të nenit 77 të Ligjit Nr. 162, 

datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe pikën 8, të nenit 40, të pika 5/ç të VKM Nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Nëpërmjet këtij kriteri 

kërkohet që Operatorët ekonomik të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund ti vihen 

në dispoziciom mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për 

ekzekutimin e objektit të prokurimit. Mjeti i mësipërm është i domosdoshëm pasi duke marrë 

në konsideratë vlerën e kontratës që prokurohet, natyrën si dhe kohëzgjatjen e saj I shërben 

Autoritetit Kontraktor për tu njohur me kapacitetet teknike të ofertuesve me qëllim 

përmbushjen e kontratës me sukses. 

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

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

kushte për skualifikim. 

Në të gjitha rastet kur përmendet çertifikatë ,markë,emër i veçantë , patentë,vizatim ose 

tip,origjine specifike,prodhues ose sipërmarrës pranohet edhe ekuivalent i tyre. 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike Specifikimet teknike janë hartuar nga struktura të 

specializuara/ Grup pune për objektin që prokurohet, i ngritur me Urdhër të Titullarit për 

hartimin e specifikimeve teknike. Specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, 

përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë 

cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara si dhe 

janë në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, 

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”. 

Specifikimet teknike jane perfshire ne shtojcen 5 dhe jane hartuar nga specialistet e fushes.  

 

Njësia e prokurimit 

  


