
Data 01/11/2022  

 

PROCESVERBAL __________ 

Tipi i kontratës - Mall 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

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

 

 

 

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje materiale per ndriçim rrugorë” 

 
KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 
 Kabllo per shpendarje energjie;shtylla per ndricim rrugor; Ndricues rrugor   ;31320000-5; 

34928510-6;34993000-4. 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 1 902 400 (një milion e nenteqindedymijeekaterqind )  

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 Bulqize ka hartuar procesverbalin për argumentimin 

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

me përmbajtjen si më poshtë: 

 

 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3  

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit sipas shtojcës8 

 

 

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

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

 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 



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

2.1.1 Plotësimi i kapaciteteve ligjore nga operatorët ekonomikë dhe vërtetimi se ata kanë zotësi 

juridike për të lidhur kontrata prokurimi, bëhet me anë të paraqitjes prej tyre të deklaratës mbi 

përmbushjen e kritereve të përgjithshme, sipas shtojcës 8. 

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

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

 

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 3 vitet e fundit financiare , ku vlera e xhiros për të 

paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë sa 40% të vlerës së përllogaritur të 

kontratës. 

Kjo do të  vërtetohet duke paraqitur vërtetim për xhiron e realizuar gjatë tre viteve të fundit 

lëshuar nga administrata tatimore. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj 

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3e LPP,  ne piken 2/c, neni 43 dhe piken 4, neni 55 të 

VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar)si 

dhe nenin 13 të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 ”Për Tatimin Mbi të Ardhurat” i ndryshuar, ku 

përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për deklaratat individuale vjetore e të ardhurave. 

Vendosja e ketij kriteri kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor per te vertetuar se operatori 

ekonomik i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me sukses 

kontraten. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë 

bazuar se ky kriter kualifikues i sherben Autoritetit Kontraktor për tu njohur me gjendjen 

ekonomike të operatorit ekonomik të paktën për tre vitet e fundit, për të pasur siguri që operatori 

ekonomik fitues i zoteron te gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare per te permbushur me 

sukses kontraten. 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

Pika 1 dhe pika 2/c, neni 43 si dhe pika 2, neni 55 e VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per 

Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” (i ndryshuar), parashikon marzhin maksimal për 

vlerën e xhiros, që mund të kërkohet, perkatesisht; Pika 2/c: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore 

që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë :c) 40 % të vlerës së parashikuar të 

kontratës, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar. Duke qene se kjo procedure 

prokurimi eshte nën kufirin e ulët monetar, AK duke u bazuar ne eksperiencen e suksesshme te 

procedurave te zhvilluara me parë, rëndësisë së objektit të prokurimit, rëndësisë së Autoritetit 

Kontraktor, seriozitetit të marrëdhënieve kontraktuale me operatorë ekonomikë me aktivitet të 



vazhdueshëm në treg gjykon se është e pershtatshme vendosja e kriterit te marzheve maksimale 

të përcaktuara në Legjislacionin dhe Rregullat e Prokurimit Publik. 

 

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

bazuar në nenin 43 të VKM nr.285, date 19.05.2021 ”Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit 

Publik” (i ndryshuar) ku përcaktohet 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; si dhe nenit 13 të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 ”Për 

Tatimin Mbi të Ardhurat” i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për 

deklaratat individuale vjetore e të ardhurave. 

 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme,operatorët ekonomik duhet të paraqesin dëshmi për 

realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre 

viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë sa 20% të vlerës 

së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga 

data e shpalljes së njoftimit të kontratës.  

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

dëshmitë e mëposhtme:  

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen 

datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara, 

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e 

mallrave të furnizuara. 

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4 të nenit 77 të ligjit nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” si dhe pikes 4/b, nenit 55të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (i ndryshuar).Me anë të këtij 

kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të 

zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet  e mëparshme të ngjashme të jenë ne 

vlerën jo më pak se  20% të vlerës së fondit limit,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në 

nenin e sipërcituar. 

Përcaktimi i vlerës për kontratat e ngjashme është përcaktuar referuar bazës ligjore sa më 

sipërcituar dhe vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet.Me anë të këtij kriteri vërtetohet 

se operatorët ekonomikë kanë përvojë të mëparshme për procedura të ngjashme me objektin që 

prokurohet si dhe  kanë përmbushur me sukses kontratën për të cilën janë shpallur fitues. Kjo 



tregon se operatori ekonomik është vazhdimisht i angazhuar në treg me kontrata furnizimi, çka 

rrit besueshmërine te Autoriteti Kontraktor se në rast shpallje fitues, ekzekutimi i kontratës do të 

jetë në përputhje me përcaktimet e DST, dispozitat e kontratës dhe planit të zbatimit të kontratës.  

 

2.3.1 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të paraqes një deklaratë, me anë të së cilës merr 

përsipër të kryejë shërbimin e transportit në magazinen e Bashkise Bulqize 
 

Argumentimi:Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe pika 8 e nenit 40, 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 

deklarojnë se marrin përsipër dërgimin e mallit në adresat e percaktuara të AK-ve. 

 

 

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të disponojë të paktën 1(një) automjet per 

transportin e mallrave, të cilin  duhet t’i ketë në pronësi ose me qira. 

Per sa me siper operatori ekonomik te paraqes nje deklarate perkatese sipas formatit te 

meposhtem: 

 

Nr. Lloji i mjetit Targa Kapaciteti mbajtes  Statusi 

1 

 

  Pronesi/qira/perdorim 

 

Per mjetet me status perdorimi qira/hua perdorje te disponohet kontrata noteriale perkatese mes 

qiradhenesit dhe qiramarresit. 

Për këtë mjet duhet të paraqesi librezë qarkullimi, akt kolaudimi, sigurimin e detyrueshëm të 

mjeteve. 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet 

që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

Argumentimi:Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, 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 në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet 

teknike për të përmbushur kontratën, të cilat janë të nevojshme për transportin e materialeve të  

pastrimit në adresat e te gjitha autoriteteve kontraktore . Në zbatim të pikës 1 dhe pikës 6 të nenit 

26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, ku parashikohet: “1.Bashkë me dorëzimin e kërkesave për 

pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa 

vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit, sipas pёrcaktimit nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nё kёto rregulla”, si dhe 

përcaktimet e pikës 6, ku përcaktohet “6. Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, 

autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese 

për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura 

si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në 

kopje të njësuara me origjinalin...” 

 



 

2.2.3   Operatori ekonomik duhet të paraqesë pranë AK-së në datën dhe orën e hapjes së ofertave  

një moster fizike per produktin 1-Ndriçues led  150w dhe 2-Kabull   elektrik.4x4 sipas shtojces 5 

dhe preventivit në shtojcën 6 Formulari i sasisë dhe grafiku i levrimit. Mosparaqitja e mostrave 

1-Ndriçues led  150w dhe 2-Kabull   elektrik.4x4  ose paraqitja me mangesi është kusht për 

skualifikim. 

 

Argumentimi: Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar nenin të 36, dhe 

77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6/a dhe 8, të 

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

Paraqitja e mostrave të kërkuara lidhet drejtpërdrejtë me verifikimin e përputhshmërisë së 

specifikimeve teknike të produkteve të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës, me ato të 

kërkuara nga autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit.  

Autoriteti Kontraktor është në të drejtën e tij të bazuar në legjislacionin e prokurimit publik dhe 

akteve nënligjorë të nxjerra ne zbatim te tij, për të kërkuar mostrat e mallrave, objekt prokurimi, 

për verifikimin e përputhshmërisë së tyre me specifikimet teknike. 

Qëllimi i vendosur nga ligjvënësi për paraqitjen e mostrave, është dhënia e mundësisë autoritetit 

kontraktor, i cili është përgjegjës për prokurimin e fondevepublike, të kryerjes së verifikimeve 

(ekzaminim, inspektim, testim) të mostrave të dorëzuara nga operatori ekonomik në rast se këto 

të fundit janë në përputhje me kërkesat e autoritetit kontraktor të pasqyruar në specifikimet 

teknike të procedures së prokurimit. 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

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

përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë 

cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në 

përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të 

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

argumentuarçdokërkesë 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”. 

NJESIA   E PROKURIMIT 


