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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 Karburanti”, për nevojat shtese te Ndermarrjes se Sherbimeve Komunale Durres, për 

vitin 2022. 

 

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

Kodi CPV: 09134000-7 – Naftë. 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: : 20.833.000 (njezet milion e teteqind e tridhjete e tre 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 Ndermarrja e Sherbimeve Komunale Durres  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 ...; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit 

 

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”. 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen me Nenin76”Kriteret detyruese për skualifikim” 

Nenin 82 “Formulari permbledhes i vetdeklarimit” dhe Neni 83 ”Sigurimi i ofertes”, te Ligjit 

Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe ne mbeshtetje te Nenit 26”Formulari përmbledhës i 



vetëdeklarimit” dhe nenit 30, pika 1, te VKM-së Nr.285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik:  

 

 Neni 82, i Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” 

1.Bashke me dorezimin e kerkesave per pjesemarrje ose te ofertave, autoritetet ose entet  

kontraktore pranojne si prove paraprake ne vend te disa vertetimeve te leshuara nga autoritetet 

publike ose pale te treta, formularin permbledhes te vetdeklarimit, sipas parashikimeve te ketij 

ligji. Permbajtja e ketij formulari percaktohet ne rregullat e prokurimit publik”. 

Neni 83, i Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”  
“Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha 

llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të 

vogël”, 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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

1. Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit pika 1 e kësaj shtojce (Shtojca 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, operatori ekonomik ofertues duhet të 

paraqesë kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore (2019, 

2020, 2021) lëshuar nga autoriteti përkatës, ku vlera mesatare e 3 viteve te fundit duhet të jetë jo 

më e vogël se 40%  e   fondi limit,  përkatësisht 8.333.200 Lekë pa TVSH. 

                                                                                                                                                                                               

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, pika 2/b të VKM nr. 285, 

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

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik””Ne lidhje me situaten ekonomike dhe financiare, autoritetit ose entet 

kontraktore mund te vendosin kerkesa qe garantojme qe operatoret ekonomike kane kapacitetin e 

nevojshem ekonomik dhe financiar per te zbatuar kontraten”,”Xhiroja vjetore minimale që 

kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të 

kontratës.”,  si dhe bazuar ne nenin 43, pika 2/b të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin 



e rregullave të prokurimit publik”Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve 

ekonomikë nuk mund të tejkalojë: b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e 

prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;. 

 

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

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

sukses kontraten. 

 

Duke marre ne konsiderate numrin e operatoreve ekonomik qe ofrojnë këto lloj furnizimesh ne 

tregun shqiptar, sasinë dhe cilësinë e mallit  objekt procedure prokurimi, kërkohet qe OE ofertues 

te paraqesë dokumenta se disponon kapacitetet e nevojshme ekonomike dhe financiare për ta 

realizuar atë ne kohe dhe ne përputhje me specifikimet teknike te kërkuara. Për ketë, OE ofertues 

duhet te ketë disponibilitetin e duhur ekonomik dhe me këtë qellim, është argumentuar se vlera e 

xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 8.333.200 

lekë pa tvsh që është 40% e vleres se fondit limit dhe vendosja e ketij limiti nuk kufizon 

pjesemarrjen e operatoreve ekonomike. 

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”. 

Autoriteti Kontraktor 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.“  

 

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të bilanceve, të certifikuara nga autoritetet 

përkatese (Dega e Tatim Taksave) për vitet 2019, 2020, 2011 ku te paktën në dy bilance të 

njëpasnjëshme, nuk ka 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 iu 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 në 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. 

 (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat 

juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara 

publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese). 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të 

kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e publikimit te njoftimit te kontrates, në një vlerë jo më 

të vogël  se 40 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate. 

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 për përmbushjen me sukses të kontratës, 

ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të 

plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, 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 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”Kerkesat per 

kualifikim”, te Ligjit Nr 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” pika 4..”ne lidhje me 

aftesite teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund te vendosin kerkesa qe 

garantojne se operatoret ekonomike zoterojne burimet e nevojshme njerezore e teknike, si dhe 

pervojen e nevojshme per te zbatuar kontraten sipas nje standardi te pershtatshem cilesie. 

Autoritetet ose entet kontraktore, ne vecanti, mund te kerkojne qe operatoret ekonomike te kene 

nje nivel te mjaftueshem pervoje qe vertetohet nga referenca te pershtatshme nga kontrata e 

zbatuara ne te shkuaren”dhe nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

Rregullave të Prokurimit Publik”. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti 

kontraktor kërkon 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 jo më të madhe se 40% 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. 



 

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: 

Vlera e parashikuar e kontratës, është midis kufirit te ulet dhe  te lartë monetar, vlera për 

furnizime  të  ngjashme prej  6.176.632 (gjashte milion e njeqind e shtatedhjete e mater mije e 

gjashteqind e tridhjete e dy) lekë  përbën një nivel të mjaftueshëm përvoje duke patur parasysh 

objektin dhe vlerën e kontratës dhe ne kete menyre, Autoriteti Kontraktor ka sigurine dhe 

besueshmerine qe Operatori Ekonomik ofertues mund te realizoje kontraten objekt prokurimi pa 

patur pengesa te ndryshme qe do te ndikonin ne ecurine e punes se Autoriteti Kontraktor. 

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e 

kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë 

vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme  brenda këtij marzhi. 

Përvoja e mëparshme është një element shumë i domosdosshëm që garanton autoritetin 

kontraktor se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së kontratave të ngjashme zotërojnë 

kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Vlera e 

kerkuar nuk sjell kufizim te konkurrences dhe eshte ne masen 40% te fondit limit. 

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me Çertifikatën ISO 9001:2015 ose 

ekuivalente,lidhur me sistemin e menaxhimit të cilësisë,e cila të përfshijë objektin e 

prokurimit si dhe të jetë e vlefshme. 

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me Çertifikatën ISO 14001:2015 ose 

ekuivalente,lidhur me sistemin e menaxhimit të mjedisit ,e cila të përfshijë objektin e 

prokurimit si dhe të jetë e vlefshme. 

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me Çertifikatën ISO 18001:2007 ose 

ekuivalente,lidhur me sistemin e menaxhimit të shendetit dhe sigurisë në punë, e cila të 

përfshijë objektin e prokurimit si dhe të jetë e vlefshme. 

Argumentimi : Referuar nenit 40 pika 6/c, 43 dhe 44 te VKM 285 date 19.05.2021.Ky 

certifikim tashme nje standart gjeresisht i kerkuar ne fushen e prokurimeve publike,  i 

mundeson AK per te verifikuar dhe krijuar besimin qe OE ofertues  eshte ne gjendje te 

realizoje levrimin e mallit ne menyre cilesore . 
 

 Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 74 te VKM-914 date 29.12.2014, 

secili operator ekonomik duhet te dorezoje certefikata ISO sipas zërave te 

punëve/mallrave/shërbimeve qe do te marr përsipër te realizoj sipas aktmarrëveshjes. Enti 

certifikues duhet te jete i njohur nga Drejtoria e Akreditimit perkates ne Republiken e 

Shqiperise. 

 

1. Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me leje tregtimi ose liçencë për tregtim 

karburantesh të llojit III/A (Gazoil, Diesel), dhe Benzinë kategoria II/A, të lëshuara nga 

Qendra Kombëtare e Liçencimit (QKL). 



 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 2 të ligjit 

nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, Për sa i përket përshtatshmërisë për të 

kryer një veprimtari profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që 

operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat profesionalë ose tregtarë’’ nenit 

40, pika 5, gërma a,) 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 se disponojnë 

licencat profesionale për furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga 

autoritetet kompetente shtetërore. 

1. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese listen e stacioneve te shitjes se karburanteve 

me pakice, ku ne territorin e Bashkise Durres te jene minimalisht 3(tre) stacione shitje me 

pakice. Për këtë Operatori Ekonomik duhet të dorëzojë një deklaratë ku të jenë përcaktuar 

qartë adresat dhe vendndodhja  e pikave te karburantit shoqeruar me dokumentacioni ligjor 

qe provon disponimin e tyre (të jenë të rregjistruara në QKB dhe të shoqerohen me akt 

pronësie ose kontratë qiraje, etj.)  
 

Stacionet e tregtimit me pakice te karburante detyrimisht duhen te jene te pajisur me Leje 

mjedisore te tipit B leshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit, Vertetim teknik leshuara nga 

ISHTI ose Organet e Miratuara të Vlerësimit të Konformitetit (OMVK), Certifikate e mbrotjes 

nga zjarri leshuar  nga M.Z.SH dhe Police sigurimi ne nje nga shoqerite e sigurimeve qe 

operojne ne Shqiperi, per distributoret e shitje me pakice, te cilat duhet te jene brenda afatit te 

vlefeshmerise daten e hapjes se ofertave. 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nennt 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.  

(shënim - përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor specifik dhe nenin përkatës, që parashikon 

licencimin e subjekteve, në lidhje me veprimtarinë përkatëse të furnizimit, ose nëse është rasti të 

prodhimit të mallrave objekt prokurimi, që lidhet me objektin e kontratës së prokuruar).  

Argumentim 

Ky kriter është vendosur nga ana e AK në zbatim të kërkesave që përcakton Ligji nr. 8450, datë 

24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregëtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të 

tyre”, i ndryshuar, VKM nr. 147, datë 21.03.2007 “Për cilësinë e lëndëve djegëse benzinë dhe 

diesel”, VKM nr. 970, datë 02.12.2015 “”Për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për 

dhënien e licensave për tregëtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar, ligjin nr. 

10 433, datë 16.6.2011, “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”,Vendimit nr. 429, datë 

26.6.2019 për cilësinë e disa lëndëve të djegshme, të lëngëta, për përdorim termik, civil e 

industrial, si dhe përdorim në mjetet e transportit ujor (detar, lumor dhe liqenor)”, Urdhër Nr. 6,  

datë. 09.01.2015”Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe Nënprodukteve të saj, 

procedurat dhe tarifat përkatëse, Urdhërit  nr 315, date 24.08.2017 “Për procedurat e lëshimit të 



vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe 

tregëtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”,Ligjit  Nr. 52/2020 Për disa ndryshime në ligjin nr. 

10 448, datë 14.7.2011, “për lejet e Mjedisit”, të ndryshuar 

 

Argumentim: Vendosja e këtij kriteri nga ana e AK është bërë duke patura parasysh numrin e 

automjeteve të cilat duhet të furnizohen me karburant gjatë zbatimit të kontratës si dhe intineraret 

ditore që ato kryejnë në funksion të zbatimit të detyrave funksionale që ato kanë. 

 

2.3.4 Operatori ekonomik duhet te paraqese nje vertetim te leshuar nga ISHTI, qe subjekti 

ofertues ka tregtuar karburante sipas standarteve te legjislacionit Shqiptar, dhe nuk ka 

patur penalitete per shkelje te cilesise per 3 (tre) vitet e fundit. (2018,2019 2020) 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 40, pika 6, gërma c,) dhe neni 44 të VKM nr. 285, 

datë 19.05.2021  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.  

Ky kriter është vendosur nga ana e AK në zbatim të kërkesave që përcakton Ligji nr. 8450, datë 

24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregëtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të 

tyre”, i ndryshuar, VKM nr. 147, datë 21.03.2007 “Për cilësinë e lëndëve djegëse benzinë dhe 

diesel”, VKM nr. 970, datë 02.12.2015 “”Për përcaktimin e procedurave dhe kushteve për 

dhënien e licensave për tregëtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar, ligjin nr. 

10 433, datë 16.6.2011, Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe Nënprodukteve të saj, 

procedurat dhe tarifat përkatëse, Urdhërit  nr 315, date 24.08.2017 “Për procedurat e lëshimit të 

vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe 

tregëtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”.  

Plotësimi i këtij kriteri garanton zbatimin e kontratës gjatë periudhës së zbatimit duke treguar që 

OE ofertues në aktivitetin e tij periodik zbaton rregullat dhe ligjet në fuqi. 

 

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të paraqesë fletë-analize për produktin Diesel 10PPM 

S.SH.EN:590-2013/A1:2017 dhe Benzinë pa Plumb S.SH.EN:228-2012/A1:2017 

lëshuar nga organi kompetent ose nga një laborator shqipëtar ose i huaj (n.q.s është 

laborator i huaj duhet përkthyer dhe noterizuar në gjuhën shqipe,që vërteton cilësinë 

e produktit objekt i kësaj kontrate që ofertuesi tregton,sipas standarteve të 

percaktuara në pajtueshmëri me specifikimet teknike e lëshuar jo më parë se muaji 

Maj Qershor 2021. 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 40, pika 6, gërma c,) dhe neni 44 të VKM nr. 285, 

datë 19.05.2021  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.  

 

Ky  kriter eshte vendosur bazuar ne  Ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, 

transportimin dhe tregëtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, VKM nr. 

147, datë 21.03.2007 “Për cilësinë e lëndëve djegëse benzinë dhe diesel” pasi Autoriteti 



Kontraktor kerkon te garantohet  qe karakteristikat teknike te mallit te ofertuar te perputhen me 

standartet teknike te kerkuara nga Autoriteti Kontraktor. 

 

 

 

2.3.6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratat si meposhte:  

 Operatori Ekonomik duhet të deklarojë, se merr përsipër furnizimin pranë 

stacioneve të shitjes së karburanteve me pakicë me shërbim 24 orë, me kartë 

elektronike të personalizuar me targën e çdo automjeti të autoritetit kontraktor dhe 

me bot, sipas kërkesave të Autoritetit Kontraktor. 

 Bazuar në VKM-në Nr.561 datë 29.07.2016 ”Për standartizimin dhe disiplinimin e 

shpenzimeve të karburantit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme ”Operatorët 

Ekonomikë pjesëmarrës duhet të ofrojne një faqe menaxhimi (webpage)ku furnizimi 

dhe shpenzimi i karburantit për mjetet efektive të transportit të kryhet nëpërmjet 

kartës elektronike. 

 Faqja e menaxhimit të karburanteve duhet të ofrojë edhe shërbimin për krijimin e 

strukturës piramidale në përputhje me strukturën piramidale të Autoritetit Kontraktor 

,shërbimin e furnizimit me karburant nëpërmjet kartave elektronike të cilat ofrojnë 

shërbimin e furnizimit me karburant vetëm për atë mjet. 

  Disponimi /Ekzistenca e faqes se menaxhimit te karburanteve (webpage), se bashku 

me ofrimin sherbimeve te kerkuara me siper, do te  demonstrohen nga ana e 

operatoreve ekonomike pjesemarres me shembuj per zbatimin ne praktike,  ne prani 

anetareve  te KVO-se se Autoritetit kontraktor perpara mbylljes  se procesit te 

kualifikimit  dhe shpalljes se fituesit. 

 Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë se Malli/karburanti do të ofrohet me 

karta elektronike të personalizuara ose me autobot sipas nevojave të Autoritetit 

Kontraktor. Autoriteti kontraktor ka të drejtë të kërkojë furnizim sa herë ta ketë të 

nevojshme duke e realizuar këtë kërkesë me shkrim në mënyrë zyrtare. 

 (Deklarate nga subjekti ofertues) 

 Sasia e karburantit do të jetë e disponueshme për tu tërhequr nëpërmjet kartave 

elektronike në të gjitha pikat e karburantit të operatorit ekonomik ofertues ose me 

autobot sipas kërkesave të autoritetit kontraktor. (Deklarate nga subjekti ofertues) 

 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë me shkrim se furnizimi i 

mjeteve do të jetë e mundur të realizohet çdo ditë të javës brenda 24 orëve në të 

gjithë distributorët e furnizuesit dhe në pistoletë publike. Autoriteti kontraktor ka të 

drejtë të kërkojë furnizim sa herë ta ketë të nevojshme. (Deklarate nga subjekti 

ofertues) 

 Me paraqitjen e kërkeses nga autoriteti kontraktor kontraktuesi eshte i detyruar te 

furnizoje autoritetin kontraktor ne kohë dhe sasine e kërkuar duke perfshire ne 

çmimin e tyre gjithe detyrimet fiskale qe ka shteti shqiptar. (Deklarate nga subjekti 

ofertues) 

 Operatoret Ekonomik duhet të paraqesin për lëndën djegëse (Naftë,) vetëm një 

marzh fitimi, si pjesë e ofertës së tyre, në të kundërt do të s’kualifikohen. 



 Disponimi /Ekzistenca e faqes se menaxhimit te karburanteve (webpage), se bashku me 

ofrimin sherbimeve te kerkuara me siper, do te  demonstrohen nga ana e operatoreve 

ekonomike pjesemarres me shembuj per zbatimin ne praktike,  ne prani anetareve  te 

KVO-se se Autoritetit kontraktor perpara mbylljes  se procesit te kualifikimit  dhe 

shpalljes se fituesit. 

 Mos ofrimi i sherbimeve te kerkuara me siper  ne menyre elektronike nepermjet Faqes 

se menaxhimit te karburanteve (webpage), qe ofron cdo operator ekonomik 

pjesemarres  perben kusht  per s‘kualifikim. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 4 të ligjit nr. 162, 

datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 40, pika , gërma ç,) të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.  

Eshte  kerkuar qe operatori ekonomik te vetdeklaroje deklarimet e mesiperme pasi AK kerkon 

garanci qe furnizimi  do te realizohet me karta elektronike sipas VKM Nr 561 date 

29.07.2016“Per Standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve te karburantit ne njesite e 

qeverisjes se pergjithshem“, Kartat do kene vlefshmeri edhe ne vitin 2022, ose deri ne mbarimin 

e plote te sasise se Karburantit të prokuruar furnizimi me karburant do behet per ne pistolete 

publike dhe sherbim 24 ore etj. 

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 

argumentuar çdo kërkesë 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”. 

Hartimi i specifikime teknike të Gazoilit (Diesel 10 ppm ULSD) është bërë në përputhje me 

kërkesat që përcakton Ligji nr. 8450, datë 24.2.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe 

tregëtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, VKM nr. 147, datë 21.03.2007 

“Për cilësinë e lëndëve djegëse benzinë dhe diesel”, VKM nr. 970, datë 02.12.2015 ”Për 

përcaktimin e procedurave dhe kushteve për dhënien e licensave për tregëtimin e naftës bruto 

dhe nënprodukteve të saj” si dhe sipas Standardeve Shtetërore në fuqi që ato duhet të plotësojnë. 



Të dhënat teknike të Gazoil D1 (Eurodizel) dhe benzinës pa plumb i referohen standardit 

evropian (EN) të adoptuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit dhe që ka statusin e 

standardit shqiptar (S SH): 

- Lëndë djegëse për automjete/kaldaja – Karburant diezel (Gazoil) sipas S SH EN 590:2013 

+A1:2017. 

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 : Sipas set-it te DT hartuar nga APP. 

Këto kritere ne përgjithësi ruajnë raportin e proporcionalitetit me vlerën, objektin e 

kontratës si dhe rendësine e kontratës objekt prokurimi per institucionin e rendesise se 

vecante, per te siguruar cilesine e mallit dhe nuk janë diskriminuese. Ato shërbejnë për te 

identifikuar optimalisht kapacitetet teknike dhe ekonomike te operatoreve. 

Në lidhje me kushtet e veçanta për kualifikim, njësia e prokurimit bazuar në rregullat e 

prokurimit publik te referueshme , në raport me shumën dhe mallin e  kërkuar përcaktoi këto 

kritere si minimumin e kërkuar për t’u plotësuar nga operatorët ekonomike. 

Njesia , referuar nenit 42 pika 5 te ligjit Nr. 162/2020 date 23.12.2020  percaktoi afatet e 

dorezimit dhe hapjes te ofertave si me poshte :           

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje apo hapjen e tyre :   

Data: 01.12.2022   Ora: 11:00 

Njësia referuar relacionit te perllogaritjes se fondit limit përcaktoi kohëzgjatjen si më poshtë : 

- Afati i zgjatjes së kontratës  eshte deri ne perfundimin e plote të sasisë së naftës që do 

prokurohet nga data e nënshkrimit të kontratës. 

Në seksionin e specifikimeve teknike, janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e 

Standartizimeve me shkresën nr/prot 1574/1 datë 12.05.2021, si dhe Standartet e datës 

10.05.2021 nga Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit. 

 Argumentimi : Gjate hartimit te specifikimeve teknike , Grupi i punes per hartimin e tyre , 

per nje kategori mallrash specifike ka kerkuar perputhshmerine me disa standarte EN , 

kjo me qellim per te  harmonizuar  rregullat teknike dhe ligjet brenda tregut evropian. 

Gjithashtu AK  thekson  qe fjalen e perdorur “ekuivalent” eshte perdorur ne ato zera ku 

ka qene e nevojshme kerkesa e standartit EN ( eshte perdorur ne baze te rekomandimeve te 

APP-se per vitin 2022). 

 

 

Fadil Ago                                                   Elgi Koni                                                  Borana Loli 


