
Nr ----------Prot  Data ________________ 

 

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 Matesa per vitin 2022” 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 
38421100‐3 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

 

Fondi Limit : 12,480,250 ( dymbedhjetemiljon e katerqind e tetedhjete mije e dyqind e 

pesedhjete )Lekë Pa TVSH. 

 

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

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

publik”,autoriteti/enti kontraktor Ndërmarrja e AK ,Vlorë  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. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit 

 

 

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”. 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen me Nenin76”Kriteret detyruese për skualifikim” 

Nenin 82 “Formulari permbledhes i vetdeklarimit” dhe Neni 83 ”Sigurimi i ofertes”, te Ligjit 

Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe ne mbeshtetje te Nenit 26”Formulari përmbledhës i 



vetëdeklarimit” dhe nenit 30, pika 1, te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik:  

 

Neni 82, i Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” 

1.Bashke me dorezimin e kerkesave per pjesemarrje ose te ofertave, autoritetet ose entet  

kontraktore pranojne si prove paraprake ne vend te disa vertetimeve te leshuara nga autoritetet 

publike ose pale te treta, formularin permbledhes te vetdeklarimit, sipas parashikimeve te ketij 

ligji. Permbajtja e ketij formulari percaktohet ne rregullat e prokurimit publik”. 

Neni 83, i Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” 
“Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha 

llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të 

vogël”. 

 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

2. Ofertuesi duhet të paraqesë: 

Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

1.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. 

 

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 20 % 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 20 % te vleres se fondit limit, qe eshte 

brenda vleres kufi te percaktuar ne nenin e sipercituar. 

 

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

produkteve të kërkuara 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. 

 

2.2.3 Te mos kete detyrime te tatim taksave  ,ku te jene te paguara  

 

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. 

 

Njesia e prokurimit  


