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PROCESVERBAL - Tipi i kontratës - Shërbime 

 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

 

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Perditesim i programit te faturimit, migrimi i te dhenave dhe 

WEBService” 

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

lidhura me softwaret  72260000‐5 

VLERA E FONDIT LIMIT: 9 500 000 (nente million e peseqind  mije) leke, 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 UK Elbasan sh.a, ka hartuar proces-verbalin për argumentimin 

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

me përmbajtjen si më poshtë: 

1.   KRITERET E PERGJITHSHME TE PERZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT  

 

Ofertuesi deklaron se: 

 

a) eshte i regjistruar ne regjistrin tregtar sipas legjislacionit te vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas 

legjislacionit tё posaçёm nё rastin e nje organizate jofitimprurese, ka ne fushen e veprimtarise objektin e 

prokurimit, dhe ka statusin aktiv; 

b) nuk eshte ne proces falimentimi (status aktiv); 

c) nuk eshte denuar per ndonje veper penale, ne perputhje me nenin 76/1 te LPP-se; 

ç) personi (personat) qe veprojne si anetar i organit administrativ, drejtori ose mbikeqyresi, aksioneri ose 

ortaku, oseqe ka fuqi perfaqesuese, vendimmarrese ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk 

eshte i denuar ose nuk ka qene i denuar nga nje vendimi i gjykates i formes se prere per çdo veper penale, 

te percaktuar ne nenin 76/1 te LPP-se; 

d) nuk eshte denuar me vendim gjyqesor te formes se prere ne lidhje me veprimtarine profesionale; 

dh) nuk ka pagesa te pashlyera te taksave dhe tatimeve, si dhe kontributeve te sigurimeve shoqerore, ose 

ndodhet ne nje prej kushteve te parashikuara ne nenin 76/2 te LPP-se; 



e) ka paguar energjine elektrike dhe ploteson kerkesat qe burojne  nga legjislacioni ne fuqi. Ky 

informacion kerkohet per Operatoret Ekonomike, te cilet operojne ne territorin e Republikes se 

Shqiperise. 

f) nuk eshte ne kushtet e konfliktit te interesit, sipas legjislacionit ne fuqi; 

g) ushtron veprimtarine ne perputhje me legjislacionin perkates mjedisor, social dhe te punes; 

gj) ka paraqitur nje Oferte te pavarur, sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi; 

h) kryen aktivitetin ne perputhje me kerkesat e legjislacionit ne fuqi. 

i) nuk ka ne cilesine e anetarit te organit te administrimit, drejtues ose mbikeqyres i atij, aksionar ose 

ortak, ose me kompetenca perfaqesuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona te cilet 

jane/kane qene ne kete cilesi ne nje operator ekonomik te perjashtuar nga e drejta per te perfituar fonde 

publike, me vendim te Agjencise se Prokurimit Publik, gjate kohes qe ky vendim eshte ne fuqi. 

Nese gjuha e perdorur ne procedure eshte gjuha shqipe, atehere dokumentet e gjuhes se huaj duhet te 

shoqerohen nga nje perkthim i noterizuar ne shqip. 

Keto kritere duhet te permbushen me paraqitjen e Formularit Permbledhes te Vetedeklarimit te operatorit 

ekonomikt ne diten e hapjes se Ofertes, sipas Shtojces 9. 

Ne rast bashkimi te operatoreve ekonomike, secili anetar i grupit duhet te paraqese Vetedeklarimin e 

lartpermendur.  

Ne rast se operatori ekonomik ofertues do te mbeshtetet ne kapacitetet e subjekteve te tjera, Vetdeklarimi 

i lartpermendur duhet te paraqitet edhe nga subjekti mbeshtetes.   

Kriteret e Pergjithshme te Pranimit nuk duhet te ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore. 

Ne çdo rast, AutoritetiKontraktor ka te drejte te kryeje verifikimet e nevojshme per vertetesine e 

informacionit te deklaruar nga Operatori Ekonomik, per sa me siper. 

Nese oferta paraqitet nga nje bashkim Operatoresh Ekonomike, do te paraqitet : 

 Marreveshje bashkepunimi ndermjet Operatoreve Ekonomike, ku caktohet perfaqesuesi, 

perqindja e pjesemarrjes ne bashkm, dhe elementet qe merr persiper te realizoje secili prej 

anetareve te bashkimit.   

 

 Nese, nje operator ekonomik deshiron te mbeshtetet ne kapacitetet e subjekteve te tjera, ai i 

verteton autoritetit  kontraktor se do te kete ne dispozicion burimet e nevojshme, duke dorezuar 

nje angazhim me shkrim te ketyre subjekteve per kete qellim. 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 



a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

2.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

 

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

Operatori duhet te kete te perfshire ne objektin e veprimtarise ne Ekstraktin e QKB edhe 

objektin e prokurimit te kesaj kontrate. 

 

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

* Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 vitet financiare nga 

data e zhvilimit te tenderit, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar 

duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së fondit limit. 

* Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike 

të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. 

Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit 

ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të 

konfirmuara në vertetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi 

i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga 

data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik. 

 

 

2.3 Kapaciteti teknik: 

1. Operatori ekonomik duhet te paraqese deshmi per furnizimet/sherbimet e meparshme te 

ngjashme, te  kryera gjate tre viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates, 

ne nje vlere jo me te vogel  se 20% se vleres se perllogaritur te fondit limit te kontrates. 

Per te vertetuar pervojen e meparshme te ngjashme, operatoret ekonomike duhet te 

paraqesin deshmite e meposhtme:  

 

per pervojen e meparshme te realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet te 

paraqese vertetime te leshuara nga nje ent publik per permbushjen me sukses te kontrates, 

ku te shenohen vlera, afati i perfundimit te kontrates ose/dhe fatura tatimore te shitjes, te 

plotesuara sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi, ku shenohen datat, shumat dhe sasite 

e mallrave te furnizuara, 

per pervojen e meparshme te realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet te 

paraqese fatura tatimore te shitjes, te plotesuara sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi, 



dhe te deklaruara ne organet tatimore, ku shenohen datat, shumat dhe sasite e mallrave te 

furnizuara.  

 

2. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Certifikaten ISO 9001 (standardi i 

menaxhimit te cilesise), e cila duhet te perkoje me kategorine dhe specifiken e produkteve 

dhe te sherbimeve qe prokurohen. 

3. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Certifikaten ISO/IEC 27001 (standardi i 

sigurise se informacionit), e cila duhet te perkoje me kategorine dhe specifiken e produkteve 

dhe te sherbimeve qe prokurohen. 

Argumentim: Me ane te certifikimeve ISO kompanite paraqesin menaxhim te larte bazuar ne 

standarde boterore te vendosura ne perputhje me legjisacionin nderkombetar qe e rregullon kete 

fushe. Kriteret per kualifikim vendosen qe t’i sherbejne autoritetit kontraktor per njohjen e 

gjendjes dhe kapaciteteve te operatoreve ekonomike, ne lidhje me kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, makinerite, pajisjet e asete te tjera fizike, reputacionin dhe 

besueshmerine, pervojen e duhur, si dhe personelin e nevojshem, gjithçka ne funksion te realizimit 

me sukses te kontrates. 

 

4. Operatori ekonomik duhet te paraqese autorizim nga prodhuesi ose distributor i autorizuar i 

zgjidhjes "Flare Billing" dhe ”Mobiread” qe jane zgjidhjet ne perdorim. Ne rast te 

paraqitjes se autorizimit nga distributor i autorizuar te vertetohet lidhja mes prodhuesit dhe 

distributorit te autorizuar.  

Argumentim: Per te garantuar implementim te suksesshem sipas kerkesave te AK, duhet qe 

operatori ekonomik te paraqese dokumenta qe bindin se ka te drejt te punoje me programet aktuale 

dhe mund ta zbatoje kete kontrate sipas pritshmerive te AK. 

 

5. Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar te pakten 5 punonjes te diplomuar ne fushen e 

IT (inxhinieri informatike, informatike ekonomike, shkenca kompjuterike etj). vertetuar me 

paraqitjen e formulareve E-SIG per periudhen e 3 muajve te fundit duke iu referuar dates se 

hapjes se ofertave dhe diplomave te shkollimit te larte universitar per secilin prej punonjesve 

nga te cilet: 

Argumentim: Per te realizuar objektivat e AK duhen te pakten ky numer specialistesh ne fusha te 

IT qe ti kryejne zhvillimet e kerkuara. Aftesia e operatorit ekonomik varet nga aftesia e 

specialisteve qe do te zbatojne kete kontrate. 

 

a. Operatori ekonomik duhet te kete te pakten 2 (dy) punonjes te certifikuar si “Ekspert te 

Çertifikuar” ne zhvillim dhe implementim te zgjidhjes se ofruar. Kjo te vertetohet 

nepermjet paraqitjes se Certifikates se leshuar nga nje kompani e licensuar nga autoritetet 

perkatese shteterore. Kjo kompani te jete vet prodhuesi i sistemit ose perndryshe te jete e 

autorizuar nga prodhuesi i sistemit per te leshuar ate lloj certifikate. 



Argumentim: Per te garantuar implementim te suksesshem qe mund ta zbatoje kete kontrate 

sipas pritshmerive te AK, duhet qe operatori ekonomik te paraqese dokumenta qe ka persona te 

certifikuar dhe trajnuar pikerisht ne teknologjine e sistemit te ofruar. 

b. Operatori ekonomik duhet te kete te pakten 1 specialist te certifikuar ne konceptet, 

inxhinierizimin e web sherbimeve dhe protokollit SOAP.  

Argumentim: Kjo pike garanton qe zhvilluesit jane te afte ne ndertimin e sistemeve me 

arkitekture te prirur drejt sherbimeve ne rrjet/sistemeve te shperndara. 

 

c. Operatori ekonomik duhet te kete te pakten 2 (dy) punonjes te certifikuar si “Ekspert te 

Çertifikuar” ne perdorim te zgjidhjes se ofruar. Kjo te vertetohet nepermjet paraqitjes se 

Certifikates se leshuar nga nje kompani e licensuar nga autoritetet perkatese shteterore. 

Kjo kompani te jete vet prodhuesi i sistemit ose perndryshe te jete e autorizuar nga 

prodhuesi i sistemit per te leshuar ate lloj certifikate. 

Argumentim: Duke pare punen voluminoze dhe per te garantuar implementim te shpejte dhe te 

sakte sipas pritshmerive te AK, duhet qe operatori ekonomik te paraqese dokumenta qe ka 

persona te certifikuar dhe trajnuar pikerisht ne teknologjine e sistemit te ofruar. 

Shenim: Per kete pike operatoret ekonomike ofertues duhet te paraqesin formularin e 

VETEDEKLARIMIT sipas shtojces nr. 9. 

Ne çdo rast AK ka te drejte te kryeje verifikimet e nevojshme mbi vertetesine e informacionit te 

deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kerkoje operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente 

mbeshtetese per keto sqarime. 

Ndersa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet te dorezoje prane AK, perpara publikimit te 

njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve ankimit, te gjithe dokumentacionin provues per 

vetedeklarimet ne formularin permbledhes te vetedeklarimit. 

Dokumentacioni provues per te deshmuar permbushjen e ketij kriteri, qe operatori ekonomik 

fitues duhet te paraqese: 

Per çdo punonjes te kualifikuar te kerkuar duhet te paraqese: 

Kontrate pune,  

Çertifikate perkatese per kualifikimin profesional, si dhe  

Listpagesat e sigurimeve shoqerore te konfirmuara nga organet tatimore, per periudhen kohore te 

kerkuar, per punesimin e punonjesve te kualifikuar te kerkuar. 

 

6.  Operatori ekonomik pjesemarres, duhet te paraqese nje deklarate ne te cilen merr persiper 

implementimin, zhvillimin dhe pershtatjen e sistemit per nje periudhe 2 mujore.  

Shenim: Marrja persiper e realizimit te sherbimeve te kerkuara sipas specifikimeve teknike te 

DT dhe brenda afatit nje mujor te kerkuar, behet nepermjet paraqitjes se formularit te 

VETEDEKLARIMIT sipas shtojces nr. 9, me rubrikat perkatese per permbushjen e 

specifikimeve teknike dhe afatit te kerkuar.  



Ndersa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet te dorezoje prane AK, perpara publikimit te 

njoftimit te fituesit dhe nisjes se afateve ankimit, te gjithe dokumentacionin provues per 

vetedeklarimet ne formularin permbledhes te vetedeklarimit. Dokumentacioni provues per te 

deshmuar permbushjen e ketij kriteri, krahas shtojces nr. 9, qe operatori ekonomik fitues duhet te 

paraqese eshte gjithashtu: nje deklarate ne te cilen merr persiper implementimin, zhvillimin dhe 

pershtatjen e sistemit per nje periudhe 2 mujore. 

 

Te gjitha dokumentet duhet te jene origjinale ose kopje te noterizuara.  

Rastet e mosparaqitjes se nje dokumenti, ose dokumente false dhe te pasakta, konsiderohen kushte 

per skualifikim. 

 

 

Shenim: Në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti 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.  

 

Njesia e Prokurimit  


