
                         Data  07.10.2022 

 

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 automjet per zbrazjen e konteniereve te teknologjise se re” 

 

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

 
34100000-8 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

 
20.336.500 L (njezet milion e treqind e tridhjete e gjashte mije e peseqind)  leke pa TVSH ose  174,742 

EUR , vënë në dispozicion nga te ardhurat e Eco Tirana sha me objekt: Sistem i mbledhjes se mbeturinave, 

teknologjia e re  

      Kursi i kembimit 116,38 ALL/EUR 

 

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 Eco Tirana 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 3;  

c. Formulari i ofertës ekonomike sipas Shtojcës 1 dhe Shtojca 2 lista e artikujve 

 

 



Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, nenit 27, 

28 ,29, 30 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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

Ky kriter plotësohet nëpërmjet dorëzimit të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 

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

(Shënim: përcaktoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin 

e ndonjë kërkese specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e 

prokurimit). 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

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

paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020,2021 ku vlera e xhiros për 

të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera limit të 

kontratës që 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: 

Në percaktimin e vlerës së xhiros vjetore autoriteti kontraktor i është referuar VKM nr.285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Seksionit III,  Neni 43 pika 2, gërma 

(a).  

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 në 

Ligjin 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, VKM-së nr. 922 

datë 29.12.2014 "Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të 

tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike".  

 (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen 

nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore). 

 



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

ku bilancet e dy viteteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivit dhe 

pasivit. 

(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor) 

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”. 

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat 

juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara 

publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese). 

 

  

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

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

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

më të vogël  se 40 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate. 

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, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të 

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

realizuara.  

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 shërbimet e realizuara.  

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të 

thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), 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 furnizimet  e 

mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit, që është 

brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 



 

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

Referuar VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” nenit 

40 pika 4 ku është përcaktuar që shërbimet  e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak 

se 40 % të vlerës së fondit limit, për të vërtetuar aftësitë teknike të OE me qëllim përmbushjen 

nevojave të AK  

 

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. 

 

Shënim: Autoretiti /enti kontraktor  mund të kërkojë edhe: 

 

2.4.Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

2.4.1. Operatori ekonomik duhet të deklarojë se furnizimi i automjetit të një operatori të vetëm me 

të gjitha operacionet për zbrazjen e kontenierëve (mbi tokë dhe nëntokë) Zbrazja duhet të bëhet 

nga fundi dhe jo anash për të lejuar realizimin e veprave të zbukurimit urban duke mbuluar 

kontenierët për një dekorim më të madh vizual të mjedisit urban. Automjetet duhet të jenë të 

pajisura me një sistem automatik higjienizimi të pjesës së brendshme të kontejnerëve rrugorë (mbi 

tokë dhe nëntokë) të kontrolluar nga kabina duke spërkatur enzima; një sistem peshimi për 

kontenitoret; një sistem GPS për gjeoreferencimin e itinerarit; një sistem për kapjen/fiksimin e 

kontejnerëve duke përdor të njëjtin automjet si në të djathtë ashtu edhe në anën e majtë për të lejuar 

pozicionimin optimal të koshave përgjatë rrugës së qytetit; 

2.4.2. Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me certifikimin ISO 9001:2015 për pajisjet 

specifike objekt të tenderit ose ekuivalent. Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga 

një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akredimit ose 

organizma ndërkombëatare akreditues, të njohur nga RSH”. 

2.4.3. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë një deklaratë për mundësinë e një shërbimi të ndihmës 

në distancë h24 për nevojat e Autoritetit Kontraktues me anë të një numri telefonik reference, ku 

do përgjigjet personeli i trajnuar dhe ekspert për ndihmën; 

 

2.4.4. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë një deklaratë me të cilën konfirmohet dërgimi 

bashkarisht me pajisjet objekt furnizimi - me formulën e eksportimit të përkohshëm - pranë 

Autoritetit Kontraktues, të një magazine të pjesëve rezervë për pajisjet specifike objekt procedure, 

në mënyrë që të garantojë Autoritetin Kontraktues për disponueshmërinë e menjëhershme për 

gjithçka të nevojshme në rast nevoje pa pësuar ndërprerje të shërbimit; 

 



2.4.5. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë një deklaratë (dhe prezantimi i dokumentacionit) të 

posedimit të teknologjisë për pastrim automatik të pjesës së jashtme të kontenierëve me anë të një 

sistemi të montuar në automjet me të njëjtën teknologji identike me Sistemin e Integruar të 

propozuar.  

2.4.6. Operatori ekonomik duhet të dorëzojë një deklaratë garancie e vlefshme për 5 vjet nga data 

e furnizimit për automjetin dhe pajisjet specifike të teknologjisë së furnizuar me Sistemin e 

Integruar. 

 

Argumentim: Në bazë të pikës 8 të nenit të 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin 

e Rregullave të Prokurimit Publik” dhe pikes 1 të nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”  

 

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

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

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

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

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të 

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, 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”. 

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet 

asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose 

shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose 

origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose 

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e 

mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3  të nenit 

36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”. 

 

 

 



Hartimi i specifikimeve teknike është kryer nga Eco Tirana sh.a. duke iu referuar kërkesave dhe 

nevojave të autoritetit kontraktor Eco Tirana sh.a. në fushën e veprimtarisë së tij, referuar blerjeve 

të mëparshme dhe unifikimit të zonës ku ushtron aktivitetin në bazë të kontratës së shërbimit të 

administrimit të mbetjeve urbane dhe zgjerimit të shërbimit.  

ARTIKULLI/ 

ARTICOLO/ 

ITEM 

PERSHKRIMET/SPERCIFIKIMET TEKNIKE  

DESCRIZIONE /SPECIFICHE TECNICHE 

TECHNICAL DESCRIPTIONS / SPECIFICATIONS 

  

NJESI MATESE DHE 

SASIA/ UNITA’ DI 

MISURA 

QUANTITA/MEASURING 

UNIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automjet per 

zbrazjen e 

kontenierëve 

te 

teknologjise 

se re / Veicolo 

per 

svuotamento 

dei cassonetti 

NT / 

Vehicle for 

emptying NT 

bins  

lloji i pajisjes 
Lloji i automjetit me 3 akse 6X2 Masa totale e tokës 26 Ton, Bazë rrote nga 
4100 mm në 4500 mm 
Kabinë e shkurtër 
Euro 5 e lart 
Kambio automatike me ngadalësues hidraulik 
Kondicioner ne kabine 
Cruise control 

Sedilja pneumatike e shoferit 
Maksimumi 800,000 km 
Orë PTO Max 7,000 
Regjistrimi i parë: jo përpara vitit 2013 
Pajisjet ë mbledhjes me ngritje nga lart nga te dy krahet, kompatibel me 
sistemin e kapjes kërpudhe F90 (d.m.th. sistemin në përdorim) 
Sistemi dinamik i peshimit të kontejnerëve. 
Sistem impiant skarrabel. 
Kuti kompaktuese skarrabel kompatibel në të gjitha funksionet dhe e 
këmbyeshme me kutitë që përdoren tashmë në pajisje të ngjashme të 
furnizuara 
vëllimi i kutisë së ngjeshjes minimalisht 19 metra kub 
Garancia minimale për pajisjen 12 muaj 

tipologia attrezzatura 

Veicolo a 3 assi 6X2 Massa totale a terra 26Ton, Passo da 4100mm a 4500 
mm 
Cabina corta 

Euro 5 o superiore  

Cambio automatico con rallentatore idraulico 

Aria condizionata in cabina 

Cruise control 

Sedile autista pneumatico 

KM percorsi Max 800.000 

Ore PTO Max 7.000 

Prima immatricolazione: non prima del 2013 

Attrezzatura di raccolta sollevamento dall’alto bilaterale automatica, 

compatibile con sistema di aggancio a fungo  F90 (ovvero il sistema  in uso) 

Sistema di pesatura dinamica del contenitore. 

Sistema impianto scarrabile. 

cassa scarrabile compattante compatibile in tutte le funzionalità ed 

interscambiabile con le casse già in uso sulle attrezzature similari in 

dotazione  

volume della cassa compattante minimo 19 Mc 

Garanzia minima sull’attrezzatura 12 mesi  

Equipment Type 

Chassis 3 axle - 6X2 total weight 26Ton, Wheel-base between 4100mm a 

4500 mm 

Short cabin 

Euro V or superior  

Automatic Gear box with Hydraulic retarder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Cope / Pezzi 



Air conditioner  

Cruise control  

Pneumatic driver seat 

Maximum 800.000 km  

Maximum 7.000 PTO Hours 

First registration: not before 2013 

Collection equipment type: automatic bilateral, lifting of container from the 

top, compatible with F90 mushroom coupling system. (already in use) 

Hook lift – roll of system  

Roll-off compactor module fully compatible and interchangeable in all 

functions with those on the same equipments already in use. 

Roll-of compactor minimum volume 19Mc 

Warranty minimum 12 month 

 

 


