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PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

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

 

  

Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion shkolla e mesme e  Bashkuar Bularat+kopshti 

Bularat,Dropulli i Siperm” 
 

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (CPV): 45212290-5 

                                                                                                         45261900-3 

                                                                                                         45262300-4 

Vlera e fondit limit: 58,648,181 (pesedhjetë e tetë milion e gjashtëqind e dyzetë e tetë mijë e 

njëqind e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH. 

Në bazë të Nenit 21, pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Nenit 2, pika 2/c si 

dhe Nenit 78, pika 2, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tiranë, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe 

miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me 

përmbajtjen si më poshtë: 

2.  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;  

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për 

Prokurimin Publik”, Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1. 

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin 

Publik”, Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 26.c formulari i ofertës 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 7, gërma “ç” (sipas Shtojces 1 te DST). 



2.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

 

1.1 Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: 

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 

“Për Prokurimin Publik”; si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së 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 financiare dhe ekonomike, 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, konkretisht jo më e vogël se 58,648,181  (pesedhjetë e tetë milion 

e gjashtëqind e dyzetë e tetë mijë e njëqind e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH. Kriteri konsiderohet 

i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën 1(një) vit 

të periudhës së kërkuar të viteve financiare. 

      

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve:  2019, 

2020, 2021 të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është 

në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të 

shoqërohen edhe me raportet e auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga 

auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të 

njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për 

Prokurimin Publik”; si dhe Kreu V, Seksioni III, 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, Ligjit Nr. 

10091 date 5.3.2009 ”Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te 

regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar” (i ndryshuar). 
 

2.3    Kapaciteti teknik: 

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

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës 

së përllogaritur të kontratës që prokurohet 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 vogël se dyfishi i vlerës limit të 

kontratës që prokurohet.  

 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

  

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

dëshmitë e mëposhtme:  



Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm: 

-  Kontratë Sipërmarrje 

- Situacionin përfundimtar 

- Akt i kolaudimit 

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9; 

 

Shënim: Formulari i vlerësimit duhet të vërtetojë cilësinë e kryerjes së punimeve dhe që kontrata 

është realizuar me sukses. 

 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm: 

- Kontrate Sipërmarrje; 

- Situacion/faturë tatimore;  

- Akt i kolaudimit 

- Dhe çdo lloj dokumenti tjetër që provon realizimin me sukses të punëve; 

 

 Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues, krahas 

dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet te paraqesë edhe 

Kontratën e bashkimit të operatoreve shoqeruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku 

te cilësohen punimet qe ka marrë përsiper të kryejë secili anëtar i BOE. 

 

 Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te 

paraqesë: Kontratën baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor, si dhe 

miratimin nga ana e autoritetit kontraktor, si nenkontraktor i deklaruar ,shoqëruar me 

ndarjen e punimeve. 

 

Argumentimi: Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj u hartua duke iu referuar Nenit 77, pika 

4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe bazuar ne Nenin 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 kerkesa e mesiperme: 

 

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për 

zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë, sipas formatit të miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008 

“Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licencave profesionale te 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi” e 

cila përfshin kategoritë e mëposhtme:  

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit Nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6/a, të VKM 

Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe mbështetur në 

Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret 

dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të 



subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Referuar kategorive të kërkuara, AK 

argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve. 

Për sa më lart, me qëllim realizimin e punës objekt prokurimi, është kërkuar që Ofertuesit të jenë 

të pajisur me Licencë profesionale për kategoritë, të cilat janë vendosur sipas volumeve të 

punimeve dhe vlerave që përmban Preventivi për cdo zë pune mbështetur në Vendimin e Këshillit 

të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e 

dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, 

që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, ku janë përcaktuar kategoritë dhe nënkategoritë përkatëse. Kjo 

kërkesë është vendosur nga Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional 

të Ofertuesve në kuadër të  veprimtarisë tregtare objekt prokurimi. 

 

Kategoria 

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 parashikohen të 

kryhen në 

preventiv, që 

përfshihen në 

kategorinë 

përkatëse 

NP-1 A Punime germimi ne 

toke 

An 2.25, 

2.37/5b,  2.19/a 

0-20 milion 283,690 leke 

NP-3 B Rikonstruksion dhe 

mirëmbajtje 

godinash civile e 

industriale, veshje 

fasadash. 

An. An+2.86, 

An+2.54/2, 

2.218, 2.279, 

2.355/b, 

An+2.310 

 

21-50 milion 23,833,213 leke 

NP-7 A Ujësjellës, gazsjellës, 

vajsjellësa, vepra 

kullimi e vaditje 

An, 2.491/c, 

2.491/e 

0-20 milion 99,057 leke 

NP-12 A Punime te 

inxhinierise se 

mjedisit 

An,3.643, 

2.19/a, An163, 

An164, An165  

0-20 milion 541,930.0 leke 

NS-1 A Punime për prishjen 

e ndërtimeve 

Prishje suva e 

brendshme, 

Prishje shtresa 

pllakash, 

Prishje mur guri 

0-20 milion 4,058,900.0 leke 

NS-2 A Impiante 

hidrosanitare, 

kuzhina, lavanteri, 

mirëmbajtja e tyre 

 0-20 milion 240,991.1 leke 

NS-4 B Punime rifiniture të 

muraturës dhe të 

lidhura me to, 

rifiniturë me 

 21-50 milion 21,514,813.1 



materiale druri, 

plastike, metalike 

dhe xhami dhe 

rifiniturë të natyrës 

teknike ndërtuese 

N.S- 12 

A 

Impiante teknologjik, 

termike dhe të 

kondicionimit. 

 0-20 milion 2,425,852.0 leke 

NS-14 A Impiante të 

brendshme elektrike, 

telefonike, 

radiotelefoni TV 

 0-20 milion 2,334,401.26 leke 

 

 

 

 

2.3.3.(a) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

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

 

- Inxhinier Ndërtimi 2 (dy) (njeri profili strukturist); 

- Arkitekt  1 (një) 

- Inxhinier Hidroteknik 1 (një) 

- Inxhinier Elektrik 1 (një) 

- Inxhinier Mekanik 1 (një) 

- Inxhinier Topograf      1(një) 

- Inxhinier Elektronik    1(një) 

- Inxhinier Gjeolog        1(një) 

- Inxhinier Mjedisi         1(një) (i pajisur me certifikatë mbi ndikimin ne mjedis të lëshuar 

nga Ministria e Mjedisit.) 

 

Për secilin nga drejtuesit teknike te paraqitet : 

- Kontratë pune, Diplomën Universitare, CV 

Drejtuesit teknik duhet te figurojne ne listepagesat  e shoqërisë. 

 

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. 

 

Argumentim- 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), 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.Kriteri për stafin 

drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. 

Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e 



ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë 

normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si i stafit ndihmes,është 

përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më 

të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se 

zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin 

dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. 

Drejtuesi i projektit është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, 

sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Kërkesa specifike për 

Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të 

Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik)  si dhe në bashkrendim me kategoritë 

e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke 

marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e 

domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar sipas pikës 4, të cilët në 

bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses 

kontratën objekt prokurimi. 

 

2.3.3. (b) Operatori ekonomik ofertues duhet te ketë të paktën një drejtues teknik të shoqërisë (nje person) 

që të disponojë dëshmi trajnimi si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë” në përputhje 

me klauzolat e ligjit nr. 10237 date 18.02.2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe VKM nr. 312 datë 

05.05.2010 “Për miratimin e rregullores”, “Për sigurinë në kantier”. Për drejtuesin teknik të shoqerisë duhet 

të paraqitet certifikata e trajnimit për “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit për punë”, e dhënë 

nga një organizëm i licensuar, shqiptar ose i huaj si dhe kontrata e punës. 
 

 

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. 

 

Argumentim--Kërkesa e mësipërme është vendosur 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), 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. 

Kërkesa e mësiperme mbështet 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" si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe 

specifikat e sajë 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 ndjekë 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 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.Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga zjari apo çdo 



rrezik dhe të papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë 

autoritetit për të krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës 

 

2.3.3(c)Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në listëpagesat e subjektit, 

personelin kryesor dhe punonjesit specialistë të kualifikuar, të vërtetuar me dëshmi kualifikimi 

profesionale, certifikata ose diploma ose çertifikata të shkollës profesionale përkatëse për secilin 

specialitet të lëshuar nga institucione të liçensuara nga organet përkatese  kontrate pune 

individuale,  jo më pak si më poshtë: 

 

- Teknik Ndërtimi  1 (një) 

- Inxhinier Gjeoteknik               1 (një) 

- Hidraulikë   2 (dy) 

- Elektricistë   4 (kater) 

- Hekurkthyes   2 (dy) 

- Saldator   1 (një) 

- Murator   2 (dy) 

- Bojaxhinj   2 (dy) 

- Hidroizolues   1 (një) 

- Shtrues pllakash  3 (tre) 

- Specialist per punime ne lartesi 4 (kater) 

 

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. 

Nuk do te njihen si deshmi profesionale kurset e trajnimit të lëshuara nga subjekte të cilat nuk 

janë të licensuara/akredituara nga institucionet përkatëse për licensimin/akreditimin e tyre. 

 

Argumentim --Kërkesa e mësipërme është vendosur 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), 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. 

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar me lart sipas pikes 7, është përcaktuar në kuadër të 

analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve, nga ku përcaktohet profili inxhinierik i 

nevojshem per ekzekutimin e kontrates  si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në 

Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. 

Vendosja e ketyre kritereve per fuqine punetore eshte bere ne perputhje me zerat dhe volumet e 

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

 

2.3.3(d) 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: 

 

- Shoferë 2 (dy) Kategoria patentës C 



- Automakinist 2 (dy) 

 

Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin : 

 

- Kontratat e punës të vlefshme;  

- Dëshmi  Aftësie Profesionale  

 

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: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin 

Publik”, Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”. 

Njësia e Prokurimit duke marrë në konsideratë natyrën e punimeve; makineritë që do të kërkohen 

për realizimin e punimeve (Shtojca 8) si dhe Preventivin e Punimeve shtron nevojën që Ofertuesit 

të kenë të punësuar Manovrator me qëllim realizimin e kontratës me sukses. Numri i këtyre 

punonjësve është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune 

mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Gjithashtu me qëllim nxitjen e garës është 

përcaktuar rasti përjashtimor ku për Manovratorët që janë të kontraktuar me kontratë pune 

(respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë. 

 

 

 

2.3.3.(e) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të 

disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 60 punonjës me kohë të plotë.  (në këtë numër përfshihet 

edhe stafi drejtues).  Për këtë operatorët ekonomikë duhet të paraqesin: 

 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas formatit që 

kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj, për 

6 muajt e fundit 

 Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për 6 muajt e 

fundit. 

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. 

 

Argumentim ----Per llogaritjen e numrit te punetoreve eshte arsyetuar si me poshte: 

Sipas Vendimit i Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve 

teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”per cdo ze te 

preventivit jane mare oret e punes per njesi. Duke i shumezuar me volumet per cdo ze, kane dale 

oret e punes te nevojshme per realizimin e ketij zeri. Nevoja per ore pune eshte perkthyer ne dite 



pune dhe duke i mare ne konsiderate oret e punes qe jane percaktuar ne grafikun e punimeve, ka 

dale numri I nevojshem I punetoreve per cdo ze. 

Duke pare te gjithe zerat e preventivit, natyren e punimeve dhe kerkesave minimale te punonjesve 

te kualifikuar,punimet jane grupuar ne 4 kategori te kryesore,  

1. P U N I M E    PRISHJE/PASTRIME, 2. P U N I M E    M U R A T U R E    , 3. P U N I M E       

B E T O N I, 4. P U N I M E    Ç A T I E , 5. P U N I M E    S H T R E S A S H, 6. P U N I M E    

VESHJE   E   S U V A T I M I, 7. P U N I M E    D Y E R   D H E   D R I T A R E, 8. P U N I M E    

B O J A T I S J E, 9. PUNIME SISTEMIMI I JASHTEM & MURI RRETHUES, 10. PUNIME 

ELEKTRIKE. Vendosja e kriterit për një punësim te paktën 80 persona duke përfshire dhe stafin 

teknik,është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po 

t’i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bëre projektuesi është 

plotesisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë 

autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit 

të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe 

kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. 

 

2.3.3.(f) Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet disponoje punonjës të specializuar/ kualifikuar si 

më poshtë: 

 
Min 1(një) punonjes i pajisur i çertifikuar  “Ekspert per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj 

emergjencave”, e cila te jete e leshuar nga shoqeri te akredituara ose nga organizma nderkombetare 

akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise.   

- Te pakten njeri prej drejtuesve teknik te kete certifikate per “Auditues Energjie “. 

-Operatori ekonomik te kete Liçense per Mbrojtjen nga Zjarri te leshuar nga QKL. Kodi 1.2.A. si 

dhe te kete ne stafin e tij min 1 (nje) specialist Ekspert Zjarrfikes ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe 

per shpetimin, ne mbeshtetje te pikes 4 te nenit 49 te Ligjit Nr. 152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes 

nga zjarri dhe per shpetimin", te fıgurojne ne listepagesat e shoqerise. Detyrimisht te paraqitet kontrate 

pune dhe certifikata perkatese e dhene nga Drejtoria e MZSH dhe i pajisur me Liçense per Mbrojtjen 

nga Zjarri te leshuar nga QKL. Kodi 1.2.A. 

-Operatori ekonomik për të siguruar shërbimin mjekësor në shoqëri duhet të ketë të punësuar min një 

mjek të përgjithshëm ose të ketë të kontraktuar nga jashtë këtë shërbim. Në rastin kur mjeku është i 

punësuar në shoqëri, duhet të paraqesë një kontratë pune të vlefshme, licensë për ushtrimin individual 

të profesionit, diplomë. Në rastin kur mjeku është kontraktuar nga jashtë, do të paraqitet kontrata  për 

këtë shërbim, licensa përkatëse ,si dhe faturen e ketij sherbimi .personat dhe shërbimet e specializuara, 

që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”. ndryshuar me vendimin nr. 632, datë 

15.7.2015).Në rast se mjeku është i punësuar në shoqëri, të figurojë në listëpagesat e shoqërisë. 

Për përmbushjen e këtyre kriteve, operatori duhet te paraqesë diplomë/ Çertifikatat e cituara më sipër dhe 

kontrate pune dhe te fıgurojne ne listepagesat e shoqerise.  

Argumentim - Kërkesa e mësipërme është vendosur 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), 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. 

Kërkesa e mësiperme mbështet 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" 

si dhe ligjit Nr. 10431 datë 09.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”. Natyra e kontratës dhe specifikat 

e sajë 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 ndjekë 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 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.Garantimi i ekspertizës së mbrojtjes nga zjari apo çdo rrezik dhe të 

papritur në punë dhe dokumentat përkatëse të personave përgjegjës i shërbejnë autoritetit për të 

krijuar bindjen dhe besueshmëri për realizimin e kontratës. 

2.3.3.(g) Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të përcaktoje me anë të një deklaratë (nga 

Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve  (inxhinier ndertimi me experience 

pune mbi 5-vite) në object, i cili duhet të jetë i perfshire ne licencen e shoqerise dhe të deklaroje 

se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqeruar me 

dokumentacionin e mëposhtëm: diplome, libreze pune dhe kontrate pune. 

 

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 Kamionçina me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

2 Kamion me kapacitet mbajtës mbi 3.5 ton 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

3 
Kamion me vinc me kapacitet ngrites mbi 3.5 ton dhe 

gjatesi krahu minimalisht 10 m 
1 copë 

Në pronësi ose me 

qera 

4 Autobetoniere me kapacitet mbi 8 m³ 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

5 Pompë suvatimi 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

6 Elektrosaldatriçe 
1 copë Në pronësi ose me 

qera 



7 Moto gjenerator 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

8 Skeleri metalike me aksesoret plotesues  
200 

m² 

Në pronësi ose me 

qera 

9 Tranxhe per perpunimin e hekurit te ndertimit 2 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

10 Matrapik per prishjen e punimeve te betonit 2 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

11 Vibrator betoni 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

12 Kokore dhe veshje dalluese  
30 

copë 

Në pronësi ose me 

qera 

13 Vinc Kulle me kapacitet jo me pak se 3 ton 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

14 Kamion me kosh per punime ne lartesi, 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

15 Gjenerator 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

16 Autobot per largimin e ujrave te zeza 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

17 Konteiner 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

18 Depozitë Uji (20.000 Litra) 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

19 Pompa Uji 1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

20 Autobot uji                                            1 copë 
Në pronësi ose me 

qera 

 

Ofertuesi për makineritë, të cilat janë në pronësi ose me qera, duhet të paraqesë, 

dokumentacionin e meposhtëm : 

 

 Për mjetet që janë në pronësi, duhet të paraqitet :  

 

a) dokumenti që vërteton pronësinë (çertifikatën e pronësisë së mjetit rrugor);  

b) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi);  

c) çertifikata e vlefshme e kontrollit teknik ;  

d) siguracioni (polica e sigurimit) i vlefshëm i mjetit;  

e) foto të mjetit ku të evidentohen qartësisht të dhënat specifike të tij.  

 

 



 Kur janë me qera, duhet të paraqitet :  

a) kontrata e qirasë me afat brenda perfundimit të punimeve   

b) dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi);  

c) çertifikata e vlefshme e kontrollit teknik ;  

d) siguracioni (polica e sigurimit) i vlefshëm i mjetit;  

e) foto ku të evidentohen qartësisht të dhënat specifike të tij.  

 

Për mjetet apo pajisjet e tjera që nuk pajisen me leje qarkullimi, ofertuesi duhet të paraqesë kontratë 

noteriale të blerjes ose fatura tatimore të blerjes ose dokument zhdoganimi të mjetit dhe foto të 

tyre.   

 

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. 

 

Argumentim --Kërkesat e mesiperme jane vendosur sipas pikës 4, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 162, 

date 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”  dhe Nenit 39, pika 6, germa ”d”  të VKM Nr. 285, 

datë19.05.2021“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. 

Për të përcaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, 

janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, sipas zerave te preventivit dhe 

specifikimeve teknike te hartuara nga specialistet e fushes. 

Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të Preventivit. Numri i 

makinerive është përcaktuar duke marrë në konsideratë volumet e punimeve për secilin zë pune 

mbështetur kjo në VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dhe analizat teknike të tyre”. Dokumentacioni shoqërues i kërkuar për 

makineritë, provon certifikimin ligjor dhe teknik të mjeteve të disponuara nëpërmjet Kontratës së 

Shtitjes apo Kontratës së Qirasë. Ky dokumentacion i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet 

do të realizohen me cilësi, siguri dhe në respektim të Grafikut të Punimeve (i cili do të publikohet 

së bashku me Dokumentat e Tenderit). 

 

 

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 dhe të shëndetit e sigurisë në punë. 

Për këtë duhet të paraqesin certifikatat e mëposhtme :  

 

-Çertifikatë ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit te cilësisë” lëshuar nga 

institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim;  

-Çertifikatë ISO 45001: 2018  mbi “Sistemin e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë 

në punë” lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim;  

-Çertifikatë ISO 14001:2015 (ose e përditësuar) për Sistemet e Menaxhimit Mjedisor,  

lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim; 



-Çertifikatë ISO 50001-2011(ose e përditësuar)  e “Menaxhimit te energjise”, lëshuar 

nga institucionet zyrtare të akredituara për këtë qëllim; 

 

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. 

 

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma “a”- “d” janë vendosur në 

mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se: 

“Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i 

plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata 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”, si dhe ne zbatim te 

Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat 

ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të 

paraqesin certifikata 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, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në 

mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”. 

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen 

sistemeve të menaxhimitë cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe 

private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të 

ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me  ISO 

9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do 

të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë 

cilësi të mirë me çmime të ulta.   

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore 

ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit 

për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. 

AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e 

ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin 

në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një 

qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë 

duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit. 



ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtare, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e 

praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. 

AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e 

ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u 

mbështetur mbi parimin e  sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci 

extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar 

kostot si dhe kohën në përmbushjne me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.  

Certifikatë ISO 50001-2011. Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të 

këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat per kualifikim ekonomike, financiare, profesionale 

dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e 

pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.  

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve 

ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka 

marrë përsipër të realizojë zerat elektrike te pasrashikuara sipas Preventivit. 

 

2.3.6 Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

 

a) Operatori ekonomik te disponojë Licencë QKL  III.2.B, Grumbullim, Transportim e 

mbetjeve Inerte e Urbane. 

b) Operatori ekonomik duhet te paraqese planin e organizimit te kantierit, metodologji 

punimesh . 

Argumentim - Këto licensa kanë emërtim kategorie të përbashkët “Veprimtari të tjera 

profesionale lidhur me ndikimin në mjedis”.Në nenin 3 të Ligjit Nr.10 463, datë 

22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” janë dhënë përkufizimet për llojet 

e mbjetjeve.Konkretisht bazuar në objektin e prokurimit “Ndërtimi” dhe në zërat e 

preventivit të publikuar kërkohet që operatori të jetë pajisur me Leje dhe Licensate 

Kategorisë III.2.B, me qëllimin që të siguroj konform legjislacionit shqiptar për 

menaxhimin e mbetjeve të integruara, largimin e materialeve që rezultojnë nga 

ndërtimi, dherave nga kantieri i ndërtimit 

 

 

2.3.7 Operatori ekonomik  pjesëmarrës për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm;  

Autorizim nga prodhuesi ose autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për pajisjet si; 

- FV UPS 

- FV Grupi i pompimit per furnizimin me uje sanitar 

- FV Stacioni i Pompave te Mbrojtjes Kundra Zjarrit 

- FV Kaldaja me Peleta 

- FV Paisje kondicionimi 

Së bashku me autorizimin operatori ekonomik do të paraqesë dhe kataloget përkatëse me 

specifikimet teknike sipas ISO 9001-2015. (për dy zërat) 



- FV Stacioni i Pompave te Mbrojtjes Kundra Zjarrit 

- FV Kaldaja me Peleta 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 8, si dhe”,në bazë të nenit 45, pika 1 të VKM–

së Nr. 285 datë 09.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Kjo kerkese është 

kërkuar që ti sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshem 

Teknik dhe ploteson specifikimet e kerkuara nga projektuesit për zbatimin në kohë dhe cilësi të 

kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknikë, aftësitë 

organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues 

potencialë dhe realizimin me sukses të kontratave, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët 

ekonomikë duhet të paraqesin autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/ 

distributor autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë pajisjet dhe mallrat e 

nevojshme në këtë procedurë prokurimi. Duke qenë se materialet e kerkuara  prodhohen në mënyrë 

industriale, certifikimi nga prodhuesi mbi parametrat e tyre është i domosdoshëm. Ne menyre qe 

Autoriteti Kontraktor te verifikoje qe specifikimet teknike te paisjeve te propozuara nga operatoret 

ekonomik plotësojnë parametrat dhe standartet e kërkuara në specifikimet teknike te përcaktuara 

në dokumentat e tenderit , duhet të paraqitet dokumentacioni i kërkuar si: çertifikatë/deklaratë 

konfirmiteti CE, certifikatat e cilesise ose raportet e testimit nga laboratorë të akredituar, me qëllim 

përmbushjen e standarteve të kërkuara ne Specifikimet teknike . 

Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga punimet/sherbimet që 

parashikohen të realizohen në preventive si dhe per shkak te interesit te larte qe ka objekti duhet 

të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane. Prandaj e 

gjykojme të domosdoshme të garantohet që  mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira 

europiane, që OE ka aftësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën,duke 

furnizuar brenda kohës së përcaktuar vetëm pajisje origjinale me garanci, si dhe i shërben 

Autoritetit Kontraktor  për të bërë krahasueshmërinë e materialeve të ofruara nga operatori me ato 

të kërkuara në dokumentat e tenderit.  

Për të siguruar këtë gjë, por njëkohesisht dhe për të detyruar ofertuesit e mundshëm në zbatimin e 

këtyre standarteve ka parashikuar kërkesen e mësipërme vetëm për disa nga mallrat kryesorë me 

që do të përdoren në këtë objekt konkretisht OE duhet të japin dhe paraqesin ne menyre te detajuar 

karakteristikat teknike të mallarave të përfshirë në dokumentat e tenderit, karakteristika këto që 

duhet të përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga projektuesi.  

Për këtë, ofertuesit duhet të deklarojnë produkte të pajisura me çertifikatë konformiteti 

CE/certifikate cilesie etj. Me anë të venies ne dispozicion ne fazen e ofertimit dokumentat si 

autorizim-marreveshje angazhimi,skeda teknike,certifikata cilesie, certifikata konformiteti,raporte 

testimi ofertuesi garanton Autoritetin Kontraktor se mallrat që do të furnizojë do të jenë prodhim 

sipas kerkesave te projektit. Plotesimi i kerkeses sipas pikes 9, garanton Autoritetin Kontraktor per 

cilesine dhe standartet e larta nderkombetare dhe te perditesuara sipas teknologjise se re dhe 

bashkekohore. 

  
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. 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike: 

 



Argumentimi i specifikimeve teknike 

 

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”. 

 

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”. 


