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Data_22/11/2022 

 

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 gjenerator 325kw 

 

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

 

Gjeneratore 

 

 

Fond limit total është:4 100 000 (katër milion e njëqind mijë) lekëPa 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 Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit 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”. 
 

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

 2.2.1 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë pasqyrat financiare vjetore 

(bilancet) gjatë 3(tre) viteve të fundit (2019, 2020, 2021) të çertifikuar nga organet 

tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të 

ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me akt-

ekspertizën e ekspertit kontabël të autorizuar. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur 

nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 
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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, nenit 9, të Ligjit Nr.25/2018, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”.  

 2.2.2 Xhiroja vjetore e operatorit ekonomik ofertues gjatë 3(tre) viteve të fundit (2019, 

2020, 2021) të jetë jo më pak se 40% e vlerës së fondit limit dhe kjo të jetë e vërtetuar 

nga Drejtoria Rajonale Tatimore me shkresë ose me dokument të nxjerrë online me vulë 

elektronike. Ky kriter konsiderohet i përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë 

vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti 

kontraktor. 

 

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

proçedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, tëVKM-se nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:  

Sipas nenit 43, pika 2, gërma b) e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 për MRRPP, vlera e xhiros 

minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë vlerën e 

parashikuar të kontratës, në proçedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar. 

Nëpërmjet kësaj kërkese vërtetohet besueshmëria dhe kapacitetet financiare që ka një operator 

ekonomik ofertues nëpërmjet xhiros të realizuar në një nga këto tre vitet e fundit. Është e 

rëndësishme që ofertuesi para se të dorëzojë ofertën të kuptojë dhe të vlerësojë 

aftesitë/mundësitë e tij që lidhen me kapitalin e nevojshëm për ekzekutimin me sukses të një 

kontrate të kësaj përmase që Autoritetit Kontraktor (AK) po prokuron. 

 

2.2.3 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim/e për shlyerjen e detyrimeve të taksave 

dhe tarifave vendore të parashikuara nga pushteti vendor për vitin 2022 sipas afateve të 

maturuara/përcaktuara dhe parashikuara në Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin 

e taksave vendore”, i ndryshuar, lëshuar prej njësive të vetëqeverisjes vendore ku 

operatori ekonomik ushtron dhe ka ushtruar aktivitetin, sipas ekstraktit të QKB, në 

përputhje me legjislacionin në fuqi. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, 

vërtetimin nga organet e qeverisjes vendore duhet ta ketë secili subjekt më vete. 

Ky kriter  plotësohet me paraqitjen e fomularëve të vetëdeklarimit.  
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Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 pika 2 të Ligjit Nr. 

162/2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Nenin 43, pika 6 të VKM-së Nr. 285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe sipasligjit nr.9632, datë 

30.10.2006 “Përsistemin e taksavevendore” (indryshuar), kunëzbatimtëlegjislacionitnëfuqi, 

QendraKombëtare e Biznesit ka funksiontëmbajëregjistrintregtardhepërqëllimtëregjistrimitfiskal, 

nëtëcilinpërcaktohendhevendet e ushtrimittëoperatorëveekonomikë, duke qënë se 

këtotëfunditkanëdetyrimintëpaguajnëtëgjithadetyrimet e taksavedhetarifavevendore, 

nëvëndetqëushtrojnëaktivitetin e tyre, atëherëoperatorëtekonomikëpjesëmarrësduhettëvërtetojnë 

se ikanëlikujduarkëtodetyrimenëpërmjetparaqitjessëvërtetimittëlëshuarngaAdministrata e 

QeverisjesVendore. 

 

2.1 PËR KAPACITETIN TEKNIK:   

 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë kryer furnizime të ngjashme në një vlerë jo më pak se 

20% të fondit limit, të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të 

kontratës. Për plotësimin e këtij kriteri operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë; a) 

Kontrata të realizuara me autoritete kontraktore, të cilat duhet të jenë të shoqëruara me 

vërtetimin e realizimit me sukses të saj, lëshuar  nga autoriteti kontraktor ku të shprehen qartë 

datat, shumat dhe furnizimet e realizuara ose vërtetimin për realizimin me sukses të kontratës 

shoqëruar me faturat tatimore të shitjes, ku të shprehen qartë datat, shumat dhe furnizimet e 

realizuara. b) Për furnizime të realizuara me subjekte private operatori ekonomik ofertues duhet 

të paraqesë vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në 

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

realizuara. 

 

Këto furnizime të ngjashme duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë: 

a) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me institucione shtetërore, operatori ekonomik 

duhet të paraqesë: 

o kontratën e lidhur si dhe vërtetimin e lëshuar nga institucioni shtetëror për 

realizimin e furnizimeve dhe/ose 

o faturat tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të 

furnizuara. Dhe paraqitja e njërit prej dokumenteve konsiderohet i mjaftueshëm 

për plotësimin e këtij kriteri 

 

b) Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet 

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

mallrave të furnizuara. Dhe paraqitja e njërit prej dokumenteve konsiderohet i 

mjaftueshëm për plotësimin e këtij kriteri.  
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Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55, pika 4 gërma ”b” të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët 

ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar 

kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. 

 

 2. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë furnizimi nga prodhuesi/distributori 

të autorizuar, për këtë procedurë prokurimi (objekt, nr.REF), ose autorizim 

prodhuesi/distributori zyrtar për mallrat objekt të prokurimit. Në rast paraqitje deklaratë 

furnizimi/autorizim distributori, operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë një akt 

marrëveshje midis prodhuesit dhe distributorit e vlefshme midis tyre. Deklarata e 

furnizimit/autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, 

website, kjo e nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. 

 

 

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 6 germa  ”b”, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Kriter i cili vleresohet 

inevojshmepërekzekutimin me suksestëkontratës. 

 

3 .Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogët /fragmente të katalogut ose 

skedat teknike të publikuara nën autoritetin e prodhuesit për produktin objekt të prokurimit. 

Fragmentet e katalogut/ve duhet të tregojnë lehtësisht dhe qartë që janë pajisjet e  

përzgjedhura, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i përkasin. Dokumentacioni i kërkuar 

për këtë pikë duhet të përmbajë karakteristikat teknike të çdo specifikimi teknik të kërkuar 

në DST me qëllim që autoriteti kontraktor të gjykojë nëse malli i ofruar plotëson kërkesat 

teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

 

Argumentimi:Kriter i vendosur në reference të specifikimeve teknike me qëllim realizimin sipas 

afateve të përcaktuara nga AK. Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të 

ligjitnr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” I ndryshuar ,nenin 44, të VKM nr.285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” nenin 40 pika 8 ku citohet: 

Autoriteti/entikontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë 

kritere të tjera të veçanta,  në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme për 

ekzekutimin me sukses të kontratës. 
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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”. 

 


