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Procesverbal -Tipi i kontrates - Pune 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM 

 

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashk dokumentat e tenderit) 

 

OBJEKTI I PROÇEDURËS:“Rivenie ne funksion te sistemit te rrugëve auto-rurale te 

dëmtuara, si pasoje  e shirave te shumte te datës 16.09.2022 deri me datën 17.09.2022, ne 

territorin e Bashkise Fushe-Arrez”. 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45111220-6 

Pune pastrimi 

 

VLERA E FONDIT LIMIT - 1,499,980 (nje milion e katërqind e nentedhjete e nente mije e 

nëntëqind e tetedhjete) lek pa TVSH 

 

Në bazë  të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, dhe të VKM nr.285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 43 pika 1, pika 2 dhe neni 55 pika 4 

germa a, neni 39 pika 6 germa d dhe pika 8, autoriteti/enti kontraktor BashkiaFushë-Arrëz, ka 

hartuar procesverbalin për argumenimin dhe miratimin e specifikimeve tenike dhe kritereve për 

kualifikimin për proceduren e siper cituar, 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;  

2.    Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1    Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale: 

______________________________________________________________________ 



1.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:    

      

2.2.1. Operatori ekonomik duhet te paraqese nje dokument qe verteton se ka paguar te gjithe 

detyrimet per taksat dhe tarifat vendore per vitin 2021 sipas ligjit 9632 date 30.10.2006 " Per 

sistemin e taksave vendore. 

 

Argumentimi: Ne baze te VKM nr.285 date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit 

publik", neni 43 pika 1 dhe 2.Plotesimi i kritit te mesiperme e ben Operatorin ekonomik te 

mundeshem per realizimin e kontrates me objekt :“Rivenie ne funksion te sistemit te rrugëve 

auto-rurale te dëmtuara, si pasoje  e shirave te shumte te datës 16.09.2022 deri me datën 

17.09.2022, ne territorin e Bashkise Fushe-Arrez”. 

      

2.3    Kapaciteti teknik: 

 

2.3.1 Pune te ngjashme deri ne 30% te fondit limit qe prokurohet per nje vit te realizuar ne 5 vitet 

e fundit ose 100% e fondit limit te realizuar per keto vite. Per kete subjekti duhet te dorezoje: 

a) Me ente publike duhet: kontrate sipermarrje, situacion perfundimtar, certifikate marrje ne 

dorezim, formulare vleresimi, 

b) Me operator privat duhet: certifikate marrje ne dorezim, situacion perfundimtar, kontrate, fature 

tatimore te shoqeruar me zerat e punimeve te njejta apo te ngjashme me punimet qe parashikon 

projekti per kete objekt. 

Argumentimi: Ne baze te VKM nr.285 date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit 

publik", neni 55 pika 4 germa a,. Plotesimi i kritereve te mesiperme e ben Operatorin ekonomik te 

mundeshem per realizimin e kontrates. 

 

2.3.2.Operatori ekonomik per realizimin e kontrates duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e 

me poshteme: 

 

  - Eskavator cop 2 

- Fadrome cop 2 

- Mjet transporti 5 ton e lart cop 1, 

- Mjet transporti 15 ton e lart cop 1, 

- Mjetet duhet te deklarohen nga subjekti sipas formularit perkates.  



Argunentimi: Ne baze te VKM nr.285 date 19.05.2021, "Per miratimin e rregullave te prokurimit 

publik, neni 39 pika 6 germa d,  u kërkohet Operatoreve Ekonomik qe te deshmojne 

disponueshmerine e makinerive dhe paisjeve sipas listes se mesiperme. 

 

2.3.3. Operatori ekonomik per realizimin e kontrates duhet te jete i licensuar per punime 

germimi, sistemimi dhe punime te tjera me makineri per kete duhet te paraqese ekstrakin e 

thjeshte historik, ku ne perberje te tij te kete punime objekt te kontrates. 

Argunentimi: Ne baze te VKM nr.285 date 19.05.2021 "Per miratimin e rregullave te prokurimit 

publik, neni 39 pika 8. 

 

 

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. 

 

 


