
 

 

 
Date 18.10.2022 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT:  “Rikonstruksion rrugesh ne Cerrik dhe Malasej” 

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

Punime ndërtimi për rrugë-45233120-6   - Punime ndërtimi për rrugë dytësore -45233123-7 

VLERA E FONDIT LIMIT:  49.833.666 (dyzete e nentemilion e e teteqind e tridhjete e tre mije e 

gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte )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, Bashkia Cerrik, ka hartuar procesverbalin për argumentimin 

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

me përmbajtjen si më poshtë: 

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit janë standarte dhe nuk duhet të ndryshohen nga 

Autoritetet Kontraktore. 

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;  

c. Formulari i Ofertës sipas shtojcës 1 dhe 2. 

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

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

2.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1.  Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: 

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit 

Kjo pikë plotësohet me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit 

ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8. 

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, 

pika 6/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të 

ndryshuar. 



2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

 

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

paraqesin vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për xhiron vjetore për tre 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 40% se  fondit te vene ne dispozicion.). 

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:   Lloji i procedures eshte  e hapur , 

percaktimi i vleres se kerkuar eshte bere ne mbeshtetje te nenin 43, pika 2, germa ”b” të VKM 

nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku percaktohet se: 

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 

40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit , në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët 

monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”.  

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

ne mbeshtetje te nenin 43, pika 1 ” të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” ku percaktohet se: ”Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare 

dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, 

sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit 

financiare”, Ligjin nr. 9920 date 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij., 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. 

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për tre vitet e fundit 

financiare (2019, 2020, 2021), të konfirmuara nga Administrata Tatimore, ku bilancet 

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

pasivit. 

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 i’u referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit 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, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”. Referuar nenit 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të 

ardhurat tatimore : Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në 

formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji. Tatimpaguesit 

paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke 

paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë 

tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. 

 

2.2.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim/e për shlyerjen e detyrimeve të taksave 

dhe tarifave vendore të parashikuara nga pushteti vendor për vitin 2022 sipas afateve të 

maturuara/përcaktuara dhe parashikuara në Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 



taksave vendore”, i ndryshuar, lëshuar prej njësive të vetëqeverisjes vendore ku operatori 

ekonomik ushtron dhe ka ushtruar aktivitetin, sipas ekstraktit të QKB, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet 

të dorëzojë vërtetimin/et e lëshuar nga njësia/të e vetëqeverisjes vendore përkatëse. 

Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit. 

Dokumentacioni provues, për shlyerjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore, do të 

dorëzohët vetëm nga Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të 

njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të 

nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, të ndryshuar. 

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

nenit 43, pika 6, nenit 39 pika 8 të  VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Vendosja e kërkesës për detyrimet vendore për vitin 2022 është bërë në mbështetje të Ligjit 

Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar.( sipas të cilit, 

operatorët ekonomikë duhet të shlyejnë detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, në çdo adresë 

ku ushtrojnë aktivitet). Shlyerja e detyrimeve vendore për operatorët ekonomik pjesëmarrës 

vërteton se ushtrojnë aktivitetin e tyre ekonomik në përputhje me rregullat e përcaktuara nga 

autoritetet vendore nëpërmjet Vendimeve të tyre të Këshillave Bashkiak. 

2.3. Kapaciteti teknik:  
 

Lidhur me kapacitetet/aftësinë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të 

përmbushë kërkesat e mëposhtme:  
 

2.3.1. Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën: 
 

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogel 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 vogel se dyfishi i vlerës limit e kontratës 

që prokurohet. 
 

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

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në 

dokumentat e mëposhtme: 
 

 Për kontrata të realizuara me ente/institucione publike, OE duhet të paraqesë: 

- Formularin e vlerësimit, sipas shtojcës 9, shoqëruar me: 

- Kontratën/at e sipërmarrjes; 

- Situacionin përfundimtar të objektit; 

- Aktin e kolaudimit; 

- Certifikatën e marrjes në dorëzim (të përkohëshme/përfundimtare) 
 



 Për kontrata të realizuara me sektorin privat, OE duhet të paraqesë: 

- Formularin e vlerësimit, sipas shtojcës 9, shoqëruar me: 

- Kontratën/at e sipërmarrjes; 

- Situacionin përfundimtar të objektit; 

- Aktin e kolaudimit; 

- Faturën/at tatimore 

Në rast se oferta paraqitet nga bashkimi i operatorëve ekonomikë, pika 2.3.1, gërma “a”, 

plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e 

tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes 

së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën 

përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se 

cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht. 

Kurse pika 2.3.1, gërma “b”, duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me 

përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që 

operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, 

prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 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 ose 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 se 

fondit limit të kontratës që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, 

që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. 

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

mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë autoritetin, se operatorët ekonomikë 

mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme   zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me 

sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie.  

2.3.2. Operatori Ekonomik ofertues duhet të disponojë dhe të paraqesë Licencën profesionale të 

shoqërise për realizimin e punimeve objekt kontrate, e cila duhet të përmbajë së paku 

kategoritë e mëposhtëme: 

    N.P-1 A,  N.P-4 B,  N.P-5 A,  N.S-18 B 

Sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licencave profesionale sipas 

legjislacionit në fuqi. 

Për Operatorët e huaj të bëhet ekuivalentimi/njehsimi i licencës profesionale që disponojnë nga 

vendi i origjinës pranë institucionit kompetent të autorizuar, në plotësimin e licencave 

profesionale të kërkuara për ekzekutimin e kontratës. 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 

date 16.01.2008,ndryshuar ”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies 

se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe 

ushtrojne veprimtari ndertimi”. 

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve të këtij objekti, si më 

poshtë: 



Për punimet e përgjithshme të ndërtimit: 

• N.P-1A        Punime germimi ne toke 

Referuar Preventivit janë parashikuar kryerja e punimeve të gërmimit, si pjesë seksioni  e 

veçantë. Referuar lidhjes 3 të VKM 42/2008 parashikohet se “N.P. 1 Punime gërmimi në tokë 

Konsiderohen gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me çfarëdo 

lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit që do të gërmohet ose sistemohet vegjetale, argjilore, 

ranore, zhavorishte ose shkëmbore”. 

 NP- 4  B Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista 

aeroportuale. 

Rrugë autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe 

pista aeroportuale. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga shkalla e tyre e 

rëndësisë, autostradat, superstradat përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, devijimet 

nën nivele dhe në lartësi, parkimet, punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, hekurudhë me 

kavo, tranvai, pista aeroportuale, sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me materiale të 

veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, 

betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Konsiderohen 

ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të nevojshëm për të ndjerë 

paqëndrueshmërinë mbi “goma”, “hekur”, “zona”, kushdo që të jetë shkalla e rëndësisë, 

kompletimi i çdo vepre lidhëse, plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të linjës 

hekurudhore. 

PËR PUNIME SPECIALE NDËRTIMI   

Referuar Lidhjes 4 të VKM 42/2008 parashikohet se Klasa A për punime me vlerë  0- 20 milion 

lekë- në proporcion me fondin limit. 

 N.P-5 A - Referuar lidhjes 3 të VKM 42/2008 parashikohet se: konsiderohen  Impiante të 

sinjalistikës ndriçuese të trafikut 

• NS 18 B  Punime topogjeodezike                                                        

Referuar lidhjes 3 të VKM 42/2008 parashikohet se: NS 18 B Konsiderohet zbatimi i rilevimeve 

topografike speciale që kërkojnë mjete dhe organizim të veçantë, punime topogjeodezike në 

objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri 

terrenesh. 

2.3.3. Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë një punësim mesatar prej të paktën 

52(Pesedhjee e dy) punonjës të siguruar, për tre muajt e fundit nga data e hapjes së 

ofertave, të vërtetuar me: 

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të 

specifikohet numri i punonjësve, për secilin muaj të kërkuar; 

- Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën 

e kërkuar.  
 

Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, 

ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga Operatori Ekonomik i 

kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, 



sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. 

 

Argumentim: Ky kriter eshte vendosur bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e 

operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë 

organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm 

për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e 

objektit të kontratës”.  

Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës  dhe pagen minimale te 

lejuar,  që duhen për të përmbushur zbatimin e kontratën. Numri i punonjësve dhe 

qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje , tregon besueshmëri për autoritetin. Dëshmia e 

kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e 

objektit të kontratës, është dokument qe vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, 

përsa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe 

regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e 

parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohështrirje është dokument 

vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në 

përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga 

kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiqet të 

kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu 

është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. 

Vendosja e kriterit për numrin e punonjesve 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.  

Llogaritja e fuqise punetore eshte bere ne kete menyre: 

Ore e punet ne total te llogaritur sipas zerave te preventiv eshte 42 217.43 ore pune total, afati i 

realizimeve te punimeve 4 muaj. 

42 217,43: 4(muaj realizimi i punimeve) =11 804 :30 (dite kalendarike)=393.46 : 8 OP =49 

punonjes 
 

2.3.4. Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar staf teknik (drejtues teknik) për 

kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune noteriale të 

vlefshme dhe diplomë, të figurojnë në licencën profesionale të shoqërisë në zbatim, si 

dhe në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 3 muajit e fundit nga data e hapjes së 

ofertave, si mëposhtë: 

- 1 (një) inxhinier ndërtimi 

- 1 (një) inxhinier hidroteknik  

- 1 (një) inxhinier topograf/gjeodet/markshajder 

- 1 (një) inxhinier Mjedisi 

 
 



Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, 

ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga Operatori Ekonomik i 

kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, 

sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Argumentimi: 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 inxhinierëve 1 (një) inxhinier ndërtimi, 

inxhinier topograf/gjeodet/markshajder, 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.  

Në lidhje me disponueshmërinë e inxhinierëve: 

 

2.3.5. Operatori Ekonomik ofertues, duhet të dëshmojë se ka të punësuar me kontratë pune të 

vlefshme të paktën 1 (një) punonjës të specializuar/kualifikuar, të pajisur me 

dëshmi/certifikatë si   “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë”, i cili 

duhet të figurojë në listpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit nga data e hapjes 

së ofertave ose të ketë marrëdhënie kontraktuale (kontratë të vlefshme) me persona apo 

subjekte të cilët kryejnë shërbime të specializuara në fushën e sigurisë dhe shëndetit në 

punë, jashtë ndërmarrjes. 

 

Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, 

ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga Operatori Ekonomik i 

kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, 

sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Argumentimi: Kërkesa është bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 

“Për prokurimin publik” dhe nenin 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. Konkretisht : 

Kërkesa e mësiperme mbështetet 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”. Natyra e kontratës dhe specifikat e saj 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 ofrojë 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. 

 

2.3.6. Operatori Ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar staf mbështetës të kualifikuar, i 

cili duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë të paktën 3 muajit e fundit nga data e 

hapjes së ofertave, minimalisht: 

- 1 (një) inxhinier ndërtimi infratsrukture transporti, shoqëruar me kontratë pune të 

vlefshme dhe diplomë; 

- 2 (dy) teknik ndërtimi, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që 

vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të 

licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në 

Republikën e Shqipërisë”; 

- 1 (një) teknik topograf, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që 

vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të 

licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në 

Republikën e Shqipërisë”; 

- 1 (një) teknik Hidroteknik, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe 

diplomë/dëshmi që vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione 

publike/private të licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin 

profesionale në Republikën e Shqipërisë”; 

- 2 (dy) muratorë, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që 

vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të 

licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në 

Republikën e Shqipërisë”; 

- 2 (dy)Hidraulike, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që 

vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të 

licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në 

Republikën e Shqipërisë”; 

- 2 (dy)Hekurkthyes, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që 

vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të 

licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në 

Republikën e Shqipërisë”; 

- 2 (dy)Karpentier, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që 

vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të 

licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në 

Republikën e Shqipërisë”; 

- 2 (dy) punonjës për shtrim asfalti, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe 

diplomë/dëshmi që vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione 

publike/private të licencuara sipas ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin 

profesionale në Republikën e Shqipërisë”; 

- 3 (tre) manovratorë/eskavatoristë, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme, dëshmitë e 

aftësisë profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve 

në tokë (të vlefshme) lëshuar nga DPSHTRR;  



- 2 (dy) automakinistë, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme, dëshmitë e aftësisë 

profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve në tokë 

(të vlefshme) lëshuar nga DPSHTRR; 

- 1 (një) buldozerist, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme, dëshmitë e aftësisë 

profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve në tokë 

(të vlefshme) lëshuar nga DPSHTRR; 

- 6 (Gjashte) shoferë për kamiona (kategoria C minimale), shoqëruar me kontratë pune të 

vlefshme, dëshmitë e drejtimit (të vlefshme) lëshuar nga DPSHTRR; 

 

Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, 

ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga Operatori Ekonomik i 

kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, 

sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. 

 

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” i ndryshuar,  Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”. 

Kërkesa specifike për Stafin e punonjësve te specializuar është përcaktuar në kuadër të analizës 

teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve në bashkerendim me kategoritë e kërkuara në 

Licencën profesionale të shoqërisë (kapaciteti teknik në DST) si dhe në përputhje me Stafin 

inxhinierik të kërkuar. Punëtoret e specializuar (në bashkëpunim me stafin inxhinierik, si dhe 

fuqinë tjetër punëtore) do jetë përgjegjës për të ekzektuar kontratën objekt prokurimi në zbatim 

të plotë me Projektin e zbatimit si dhe brenda afatit të parashikuar në Njoftimin e Kontratës.  

Për sa më lart, gjykohet e arsyeshme që Ofertuesit duhet të kenë punetore te specializuar sipas 

pikës 6, i cili do të garantojë zbatimin e punimeve sipas Specifikimeve teknike dhe do jetë 

përgjegjës për realizimin e zërave të Preventivit. Referuar  VKM nr. 514, datë 20.9.2017 “Për 

miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP)”, të rishikuar, me anë të këtij kriteri kërkohet 

që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për 

realizimin me sukses të kontratës.  

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve. 

2.3.7. Operatori Ekonomik ofertues, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe 

pajisjet e mëposhtme: 

 

Nr Lloji i mjetit/pajisjes teknike Statusi Sasia 

 

 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 

minimumi 18 ton 

Në pronësi ose me qira 4 

 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 

minimumi 10 ton 

Në pronësi ose me qira 2 

 Kamioncine me kapacitet mbajtës 3.5-5ton Në pronësi ose me qira 2 

 Kamioncine me kapacitet mbajtës 1.5-2 ton Në pronësi ose me qira 2 

 Fadromë Në pronësi ose me qira 1 

 Grejder Me Targa Në pronësi ose me qira 2 

 Autobetoniere Në pronësi ose me qira 2 

 Autopompë betoni Në pronësi ose me qira 1 

 Asfaltoshtruese Në pronësi ose me qira 1 



 Eskavator Në pronësi ose me qira 3 

 Buldozer Në pronësi ose me qira 1 

 Autobitumatriçe Në pronësi ose me qira 1 

 Autobetoniere Kantieri 2.5m3 Në pronësi ose me qira 1 

 Autobot uji Në pronësi ose me qira 1 

 Rimorkiator Në pronësi ose me qira 1 

 Fabrikë për prodhim asfalti Në pronësi ose me qira ose 

kontratë furnizimi 

1 

 Impiant për prodhim betoni dhe inerte Në pronësi ose me qira ose 

kontratë furnizimi 

1 

 Rrul me peshë  mbi 15 ton Në pronësi ose me qira 2 

 Rrul me peshë mbi 10 ton Në pronësi ose me qira 2 

 

 Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, të cilat janë në pronësi, nëse parashikohet 

nga legjislacioni në fuqi, duhet të paraqitet dokumentacion i vlefshëm si vijon: -

certifikata e pronësisë; -leja e qarkullimit; -certifikata e kontrollit teknik; -polica e 

sigurimit të detyrueshëm (siguracioni); -leje/certifikata e transportit të mallrave për 

mjetet e transportit, lëshuar nga organet kompetente;  

 Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, të cilat janë të disponuara me qira, nëse 

parashikohet nga legjislacioni në fuqi, duhet të paraqitet dokumentacion i vlefshëm si 

vijon: -kontrata e qirasë; -certifikata e pronësisë së qiradhënësit; -leja e qarkullimit; -

certifikata e kontrollit teknik; -polica e sigurimit të detyrueshëm (siguracioni); -

leje/certifikata e transportit të mallrave për të tretë dhe me qira për mjetet e transportit, 

lëshuar nga organet kompetente; 

 Për pajisjet/makineritë/mjetet e tjera, kur janë në pronësi, duhet të paraqitet kontrata e 

blerjes / akt-zhdoganimi / faturë tatimore / çdo dokument që vërteton fitimin e 

pronësisë mbi sendin sipas Kodit Civil të RSH. Ndërsa për pajisjet/makineritë/mjetet e 

tjera të disponuara me qira ose kontratë furnizimi, krahas dokumentacionit të mësipërm 

duhet të paraqitet edhe kontrata e qirasë e vlefshme. 

 Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesë një deklaratë për vendodhjen e 

mjeteve/pajisjeve të deklaruara, me qëllim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor. 

 

 

Kjo kërkesë do të përmbushet nëpërmjet Formularit Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit, ndërsa dokumentacioni provues, do të dorëzohët vetëm nga 

Operatori Ekonomik i kualifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit 

dhe nisjes së afateve ankimit, sipas përcaktimeve të bëra në pikën 6, të nenit 26, të 

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

ndryshuar. 

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në 

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10. Deklaratë 

nga administrator i shoqërisë ofertuese. 

Argumentimi: Kërkesa e mesiperme eshte vendosur sipas pikës 4, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe Neni 39, pika 6, germa ”d” të VKM Nr. 



285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Nepermjet ketyre 

kerkesave, Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të 

nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që kane në dispozicion apo që mund t’u vihen 

në dispozicion me qellim permbushjen me sukses te kontratës objekt prokurimi. 

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 projektuesi. 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” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018), si dhe hapesirat fizike rreth 

objektit mundesive te manovrimit me mjete te renda. 

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).  

 

2.3.8. Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me leje/licencë të lëshuar nga 

QKL/QKB, Kodi III.2.B, lidhur me Grumbullimin dhe  transportim i mbetjeve te 

parrezikshme.     

 

Argumentimi: : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 

285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në 

nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku 

parashikohet se: “leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të 

kategorisë B, lista dhe pragjet përkatese të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij 

ligji”. 

Në shtojcën 1/B është listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”. 

Në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i 

ndryshuar, parashikohet se: “Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën për transportin e 

mbetjeve, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 538, datë 

26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet 

Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, 

pas miratimit të saj nga ministri”. 

Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo 

nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të 

përbashkëta”: “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si 

grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të 

ndryshme”. 

Kjo kategori licence i referohet zërave të punimeve të parashikuara në preventivin e punimeve 

objekt prokurim 

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. 

Argumentimi i specifikimeve teknike : 



Specifikimet/Relacioni Teknik/preventivi/argumentimi i nr. te punonjeseve dhe  grafiku per 

proceduren respektive jane hartuar nga subjekti i licensuar qe ka hartuar edhe projekt / 

preventivin perkates te zbatimit duke qene elemente perberes te tij dhe te verifikuara nga 

specialistet e  fushës nga Drejtoria e Planifikimit,Zhvillimit të Territorit. 

Specifikimet Teknike jane pjese e setit te dokumentave te ngarkuara ne SPE per proceduren 

respektive. 

Vendosja dhe argumentimi i kritereve /Hartimi i kёrkesave pёr kualifikim lidhur me kapacitetet 

teknike për këtë objekt prokurimi është bërë nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimi, 

në respektim dhe të parashikimeve të nenit 74/4 të të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar. 

 

NJESIA E PROKURIMIT  

____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 


