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 PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-Mallra 

 

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:   “Materiale dekori për festat e fundvitit” 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 31530000‐0 

Pjesë të llambave dhe pajisje të ndriçimit ; 31522000‐1 Drita për pemën e Krishtlindjeve 

 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  
 

4,166,667 (katër milion e njëqindë e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqindë e gjashtëdhjetë e 
shtatë 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 Himarë 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 VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës .... 

 

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. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: 

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, 2021 ku vlera e xhiros për të paktën një 

nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë  sa vlera  e përllogaritur/fondi limit  i kontratës. 

 Ky kriter do të konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomik arrijnë vlerën e 

xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti kontraktor. 

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

2019,2020,2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, ku 

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

dhe pasivit. 

 Shënim: Bilancet vjetore duhet të shoqërohen me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te 

Autorizuar,në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenin 13 të Ligjit Nr. 25/2018 

”Për kontabilitetin” dhe nenin 41 të Ligjit 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të 

miratuar”.  

 

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”. 

 

(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 apo 

nevojën që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë, kur njё 

gjё e tillё ёshtё e detyrueshme nga legjislacioni pёrkatёs). 

Kapaciteti teknik: 

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 40 %  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 100 % 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, duhet të paraqiten vërtetime 

të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, 

afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë.  

 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten vërtetime, 

për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës 

dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që 

parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve. 

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatori/et Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e 

dokumentat e mëposhtme: 

 

a) Për 

kontrata të realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

- Vërtëtim 

të lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, 

afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, sipas formularit të vlerësimit 

për realizimin e punimeve referuar shtojcës Nr. 9 të DST –ve,  

- Situacion 

përfundimtar 

b) Në rastin 

e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të 

paraqes/in dokumentacionin e mëposhtëm: 

- Fatura 

tatimore  

- Situacio

ni përfundimtar  

- Akt 

kolaudimi 
 

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: 

Duke marrë në konsideratë sasinë dhe cilësinë e mallrave objekt procedure prokurimi, kërkohet që OE 

ofertues të paraqesë se disponon kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare për ta realizuar atë në 

kohe dhe në përputhje me specifikimet teknike të kerkuara. Për këtë, OE ofertues duhet të ketë aftësinë 

dhe kapacitetin e duhur ekonomik dhe me këtë qëllim, 

 

 

 

 



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 në zbatim të 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, 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”, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. 

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 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 dhëne tjetër 

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

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3.1    Operatori Ekonomik ofertues duhet të paraqesin dëshmi për përvoja të mëparshme, të 

ngjashme me objektin e prokurimit, të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes 

së njoftimit të kontratës, ku vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më pak se 40% të 

vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet. Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen 

me dokumentacionin si më poshtë: 

a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar nga një Ent publik, OE duhet të paraqesin: 

Vërtetimin e lëshuar nga Enti publik për permbushjen me sukses të kontratës, ku të 

shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose,  

Fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, të 

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

furnizuara. Paraqitja e njërit prej dokumentave të sipërcituara do të konsiderohet i 

mjaftueshëm. 

b) Kur furnizimet e mëparshme, të ngjashme, janë realizuar me sektorin privat, OE duhet të 

paraqesin si dëshmi vetëm Fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të 

legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore,  ku shënohen datat, shumat 

dhe sasitë e mallrave të furnizuara. 
 

 

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: 

Përqindja e kërkuar është konsideruar e nevojshme  për të provuar besueshmërinë dhe provojën e 

Operatorit Ekonomik ofertues në ofrimin e mallrave që janë objekt prokurimi. kontraten pa vonesa dhe 

pengesa qe do te ndikonin ne ecurine e punes se AK. 



 

 

Operatori ekonomik duhet të ketë një punësimin mesatar jo më pak se 3 (tre) punonjës me 

kohe te plote pune Për vërtetimin e këtij kushti të paraqiten: 

 

1. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i punonjësve për 

secilin muaj për periudhën e mësipërme. 

 

2. Listëpagesa e Kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara 

nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme. 

 

 

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar minimumi 1 (një) 

elektriçist, dhe për  të cilin të paraqiten: 

 

a. Kontratë pune të vlefshme,  

b. Dëshmi kualifikimi nga organet përkatëse sipas ligjit,  

 

Argumentimi: Në përcaktimin e numrit te punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë 

bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i 

punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës etj.. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre 

në punë me kohështrirje per tre muajt e fundit  , tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori 

do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit 

ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton 

kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë 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 vërtetimi i lëshuar 

nga administrate tatimre e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument 

vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me 

natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së 

operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe 

problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës.Numri i punonjësve, i 

mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës  është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 

8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe 

akteve nenligjore. 

 

2.3.6 (Makineri, Pajisje) 

 

a) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, 

automjetet dhe pajisjet (sipas tabelës) të cilat duhet të jenë në pronësi të tij ose me qira të 

vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës; 

 



 

Mjetet Sasia Pronësia 

Furgon transport mallrash (min 1-3 ton) 1 copë Pronësi ose me qera 

 
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/ç dhe 6/d, 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 fuqinë minimale 

punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe  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. Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne 

pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke ju 

referuar punimeve sipas standardeve, orëve të punës, grafikut dhe kohëzgjatjes së punimeve, 

specifikimeve teknike. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomik duhet të përmbushin kapacitetet 

teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që 

duhet të paraqesin operatorët.Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se 

zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, 

makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisje dhe mjetet e mësipërme janë të 

lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve 

dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet 

sipas specifikave.  

Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës  është përcaktuar bazuar 

në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar 

dhe akteve nenligjore. 

(Shënim: përcaktoni aktin ligjor apo nënligjor, në bazë të të cilit është bërë përllogaritja teknike e numrit 

të punonjësve dhe mjetet/makineritë/pajisjet e nevojshme për zbatimin e kontratës) 

 

 

Operatori ekonomik duhet te marre persiper qe brenda afateve te parashikuara ne 

grafikun e punimeve (10 ditë)  te beje montimin dhe pas perfundimit te beje heqjen e 

dekorit te vitit te ri. 

 
Shënim: Në momentin e vlerësimit dhe shqyrtimit të ofertave ky kriter do të konsiderohet i 

përmbushur me dorëzimit e vetdeklarimit përmbledhës sipas Shtojcës 8 ku operatorët 

ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet 

bazuar në nenin 82 të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe në gërmën h) të 

pikës 2 të nenit 26 të Vendimit nr. 285 datë 19.05.2021 të Këshillit të Ministrave “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

 

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. 



 

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. 


