
 
 

 

 

PROCESVERBAL —  Tipi i kontratës-PUNË 
 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE 

PËR KUALIFIKIM 

 
OBJEKTI I PROKURIMIT: “ Asfaltim rruge te brendeshme kocul ”. 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 45233141-9 

VLERA E FONDIT LIMIT:  53.905.397   ) Pesedhjete e tremiljon e nenteqind e pesemije e 

treqind e nentedhjete e shtate leke pa t.v.sh     

 
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 selenice , ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve 

teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

 

 
KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

 
1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 
a) Formulari i ofertes sipas Shtojce 1 

 
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 7, gërma “ç” (sipas Shtojces 1 te 

DST). 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3, 

c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

 
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. l62/2020 “Për 

Prokurimin Publik”, Neni 83, pika 1 si dhe rië VKM  Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregull ave 

të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Nent 30, pika 1. 

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 *Për Prokurimin 

Publik”, Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 26. 

 
ç. Konfirmimi per  shlyerjen e te gjitha detyrimeve tö maturuara tö energjisö elektrike tö kontratave tö 

energjise qö ka operatori ekonomik qö öshtö i regjistruar nö Shqiperi. 



 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 7, gërma “a”. 

 
2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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

Sipas Shtojcës 7 të DST 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika l/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për 

Prokurimin Publik”; si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 

”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

 Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 

Operatori ekonomik duhet të ketë burime financiare të nevojshme për realizimin e objektit të prokurimit 

Në këtë kontekst, operatorët ekonomikë duhet të tregojnë se i përmbushin kushtet e mëposhtme: 

 
 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim, për xhiron vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 

2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e 

vogël se vlera e fondit limit i kontratës objekt prokurimi. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e 

përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të palüën një vit të 

periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor). 

 
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në î9enin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Pë: 

Prokurimin Publik” si dhe në Kreun V, Seksioni III, Nenin 43, pika 2 dhe pika 3 e VKM-së Nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. Kërkesat e renditura sipas 

Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse 

Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi. 

 
 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet 

vjetore për vitet financiare 2019, 2020, 2021, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te 

Autorizuar, kn bilancet e dy viteteve të një pasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivit 

dhe pasivit. 

 
Shëmin  Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur 

janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin 

li ;ior, ouganizimin e profesionit tä eks pertit kontabël të regiistrnar dhe iö koriiab ilistit të mtrainer ”, i ndryshuar, 

ku parashikohet se. “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare 

detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga 

eksperte kontabël ose shoqëri audituese: ”c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për 

raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës koo/abe/, për dy 

vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm. Totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të 

periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave 

nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 

milionë lekësh, iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”. 



 

 
Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për 

Prokurimin Publik”; si dhe Kreu V, Seksioni III, 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. 10091 date 5.3.2009 “Per 

auditiinin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te 

miratuar” (i ndryshuar). 

 

 

 Kapaciteti teknik: 
 

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e 

mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë: 

 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën: 

 
a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet, konkretisht në vlerën 

2 6 9 5 2 6 9 8 ) lek pa tvsh dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e 

shpalljes së njoftimit të kontratës, 

ose, 

b. Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku 

gjatë pesë viteve të fundit është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, 

konkretisht:107 810 794  Njeqind e shtatemiljon e teteqind e dhjetemije e shtateqind e nentedhjetee 

kater  ) lek pa tvsh. 

 
Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpermendura e ben ofertën të kualifikueshme. 

 

Pika  sa me siper  plotesohet nga anetari, i cili ka perqindjen me Ie madhe Ie pjesemarrjes ne bashkim. 

Anetaret e tjere te bashkimit do te paraqesin kontratat e ngjashme ne raport me perqindjen e pjesemarrjes 

se tyre ne bashkim. Ne rastin kur operatoret ekonomike, anetare te nje bashkimi, kane te njejten perqindje 

pjesemarrje ne bashkim, vendosin me marreveshje ne kontraten e bashkepunimit se cili prej tyre do Ie 

permbushe kete kusht. Kurse pika 2.3.1b duhet te plotesohet nga te gjithe anetaret e bashkimit ne raport 

me perqindjen e pjesemarrjes se tyre ne bashkim. 

 Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e 

dokumentat e mëposhtme: 

a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

- Formular vleresimi per realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9; 

- Kontratë Sipërmarrje; 

- Situacionin përfundimtar; 

- Aktin e kolaudimit; 

Shënim: Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin 

nëse kontrata është realizuar me sukses. 



 

 
 

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

vertetim leshuar nga subjekti privat shoqëruar me: 

Kontrate Sipërmarrje; 

Situacionin përfundimtar; 

Aktin e kolaudimit; 

Fatura tatimore të situacionit përfundimtar 

 
Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: 

 
• Kontraten e bashkimit te operatoreve dhe prokuren e posacme te deklaruar ne fazen e tenderimit; 

 
• Per kontratat e realizuara si Nenkontraktor, operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë: 

 

a) Kontratë baze ndermjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe 

 
b) Miratimin zyrtar si nenkontraktor nga ana e Autoritetit Kontraktor. 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave /e prnèurimf/ pllblik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët 

ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që 

punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat..50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt 

të vetëm, ose minimalish sa dyfishi i fondit limit, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, 

që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar. 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: Përvoja e 

mëparshme është element shumë i nevojshëm që garantojnë 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. Në mbështetje të nenit 88 pika 1, 3 e VKM 285/2021, parashikon se 

“Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të 

nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, 

edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që 

do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet 

palëve. AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur 

të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikava (1.2-

1.4), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci 

më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. 
 

 Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objekti të kontratës, të Iëshuara nga 

autoritetet kompetente shtetërore; 

Operatori Ekonomik duhet te disponoje Liçencë të shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme: 

 

• N.P 1- A (Punime gërmimi në tokë) 



 

 

• N.P 4-C (Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale) 

• N.P 12- A ( Punime te inxhinierise se Mjedisit); 

• N.S 18- A (Punime topogjeodezike) 

sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për dhënien e licensave profesionale sipas 

legs islacionit në fuqi. 

Operatorët e huaj duhet të plotësojnë kërkesat e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga 

vendi i origjinës sipas përcaktimeve më sipër. Operatori ekonomik i huaj të ketë në licencën e tij’ ato 

kategori punimesh të kërkuara në dokumentat e tenderit, pavarësisht se kategoria e kërkuar, nuk 

korespondon me të njëjtin numër Categorie me kategorinë e punimeve në licencën e një operatori të huaj 

të lëshuar nga vendi i origjinës.Në rast të shpalljes fitues të një operatori ekonomik të huaj, ky i fundit do 

të ekuivalentojë licencën sipas legjislacionit përkatës përpara zhvillimit të fazës së dytë të tenderit. 

Argumentimi. Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 1 të ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin 

e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar st dhe Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 

16.01.2008, “Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e dhenies se licensave profes ionale 

te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, gjithashtti 

Te dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit Nr. 8402 

datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton 

“Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të 

huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban 

përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, 

projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet te sigurojë cilësinë e 

materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në 

perputhje me standartet kombëtare ose europiane. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton 

teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve. Kjo kërkesë është vendosur nga 

Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të veprimtarisë 

tregtare objekt prokurimi. 

 

 

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë: 
 

 

Kategoria 

e kërkuar 

Pershkrimi i 

kategorisë sipas 

legjiolacionit të 

fushës 

Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në 

preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse 

Niveli i 

klasifikimit i 

kërkuar për 

kategorinë 

respektive 

NP 1 - A (Punime gërmimi në 

tokë) 

Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt 

prokurimi ka zëra pune që lidhen me gërmime në 

tokë, “NPI- Konsiderohen gërmimet, sistemimet 

dhe ndryshimet në volum të tokës, të realizuara me 

qfarëdo lloj mjeti, pavarësisht nga natyra e terrenit 

që  do të  gërmohet  ose  sistemohet  vegjetale, 

0-20 



 
 

  argjilore, ranore, zhavorrishte ose shkëmbore”, 

ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që 

do të shpallet fitues të jetë i licensuar me qëllim 

përmbushjen e kontratës me sukses. 

 

N.P 4-C (Rrugë, autostrada, 

mbikalime, 

hekurudha, 

tramvaj, metro, 

pista aeroportuale) 

Në Projektin dhe Preventivin e Punimeve jane 

punime te parashikuara ne piken NP-4 : “Përfshin 

në mënyrë të thjeshtuar rrugët, pavarësisht nga 

shkalla e tyre e rëndësisë, autostradat, superstradat 

përfshirë ndërhyrjet në pika të veçanta, tunelet, 

deviyimet nën nivele dhe në lartësi, parkimet, 

punime të mureve mbajtëse, hekurudha, metro, 

hekurudhë me kavo, tranvai, pista aeroportuale, 

sheshet e helikopterëve, sheshet të realizuara me 

materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, 

si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, 

betonarme të thjeshtë dhe të paranderur, 

parafabrikat ose të prodhuar në 

objekt.Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose 

ristrukturim i ndërhyrjeve në rrjetin rrugor të 

nevojshëm për të ndjerë paqëndrueshmërinë mbi 

“goma”, “hekur ”, "zona”, kushdo që të jetë 

shkalla e rëndësisë, kompletimi i çdo vepre lidhëse, 

plotësuese ose pajisje edhe e tipit të veçantë, të 

linjës hekurudhore.. 

51-100 

NP 12 - A (Punime te 

inxhinierise se 

Mjedisit) 

Në preventivin e punimeve janë parashikuar zëra pune 

te cilat afektojne ne menyre te drejtperdrejt dhe te 

terthorte ndikimin ne mjedis. Sistemim dhe rekreacion 

mjedisor. Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose 

ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta 

ose të shpërndara në territor. 

0-20 

N.S—18-A (Punime 

topogjeodezike) 

Duke qene se në projekt e preventiv janë parashikuar 

punime të natyrës topog|eodezike qe lidhen 

ngushtesisht me natyren teknike te realizimit te 

objektit e nevojshme zotërimi i kësaj pike license. 

0-20 

Klasifikimi sipas niveleve për gdo kategori punimesh zbatimi i referohet Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 

42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale 

të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

 

 
 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në 

objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklaroje se nuk është i 



 

 

angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet 

në objekt, shoqeruar me dokumentacionin e mëposhtme: 

a) Kontratë pune e vlefshme; 

b) Diplomë. 

(Ne rastin e Bashkimit te Operatoreve Ekonomik secili Operator duhet te përcaktojë me anë të një 

deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë 

dhe të deklaroje se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe te jetë i pranishem gjate gjithe kohes qe 

do te kryhen punimet ne objekt ne varesi te vleres se preventivit te punimeve qe ka marre persiper sipas 

përqindjes se bashkepunimit). 

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin 

Publik”, Nent 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c” 

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e 

Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr. 

2, datë 13.05.2005 “ Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se. “drejtuesit 

ligjore dhe teknik te sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas 

projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet 

teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në 

fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, 

drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit” Gjithashtu, duke qenë 

se fondi limit për këtë procedurë prokurimi është 53.905.397   Pesedhjete e tremiljon e nenteqind e 

pesemije e treqind e nentedhjete e shtate leke pa t.v.sh , jemi në kushtet e parashikuara në pikën 2.1 të 

Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit” ku përcaktohet se. “Për vepra 

me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30,000,000 (tridhjetë milionë) lekë, përgjegjesi teknik i kantierit 

është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimit”. 

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në liçencën e 

shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të 

Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së 

licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë 

veprimtari oder/imf ”, pika 2 ku përcaktohet se. “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë 

së zball.nit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat qe janë të angazhuar në çdo punë-marrje 

tjetër publiée. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë 

shoqëri ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe 

pika 2.’ “elementët e licensës ” gërma “c” ku citohet se.‘ “Liçenca e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë 

për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë 

zbatuese në ndërtim në muneesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 

ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, 

sëmundje me paaftësi ushtrîmi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin 

njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”. 

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, 

me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dipsozitave ligjore në fuqi. 



 

 

 
 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha 

punimeve në objekt, te perfshire ne licensen e shoqerise të vërtetuar me kontratë pune të 

vlefshme, diplomë ose licence përkatëse si dhe të figurojnë në listepagesat e shoqërisë 

minimumi per periudhen 3(tre) mujori i fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave, 

konkretisht: 

 
l (një) Inxhinier Ndertimi 

- l (një) Inxhinier Hidroteknik 

- 1 (një) Inxhiner Topograf/ Gjeodet/ 

Markshajder 1 (një) Inxhinier Mjedisi 

 

Operatori Ekonomik ofertues duhet që të ketë të trajnuar të paktën 1 (nje) drejtues teknik, “Ekspert 

per  er ndihmen e parë dhe Emergjencat”. Per kete operatori ekonomik duhet të paraqesë 

Dëshmi ose Certifikatë “Ekspert per ndihmen e pare dhe Emergjencat” kontratë pune të vlefshme, si 

dhe të figuroj në listepagesat e shoqërisë minimumi per periudhen 3(tre) mujori i fundit. 

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

publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të 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 kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Kriteri për stafin 

drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. 

Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. 

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është 

bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në 

bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti 

teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton 

se është e domosdoshme që qdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar sipas pikës 5, të 

cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses 

kontratës objekt prokurimi. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë 

afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve, dhe rrit riskun për dështimin e kontratës, 

Edhe pse ekziston skema e sigurimit te kontrates 10 % e saj, një dështim në realizim është kundër 

interesit dhe qëllimit të investitorit. Numri i stafit kryesor teknik st numri i inxhinierit të ndërtimit,   

hidroteknik, topograf, mjedisit është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me 

qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët 

ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet 

organizative, reputacionin ähe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për 

të zbatuar kontratën. 

 

 Një punësim mesatar i i punonjesve të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë  duhet te 

jete 40 punonjes mesatar (të punësuar me kohë te plotë), per periudhen 3(tre) mujori i fundit 

vërtetuar me: 

 

 
a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore per periudhen e fundit te deklaruar. 

b. Listpagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet 

nga legjislacioni ne fuqi per periudhen 3(tre) mujori i fundit te deklaruar. 

 
Argumentim: Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 

23.12.2020 “Për prokurimin publik” në të cilin thuhet. “Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë 

për të ofruar shërbfmin, punën, mallfn vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është 



përshkruar nga autoriteti ose entr kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës ” 

Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës, që duhen për të përmbushur zbatimin 

e kontratës. Numri i punonjësve, tregon besueshmëri për autoritetin. Dëshmia e kërkuar për numrin e 

fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument 

qe vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë që ato janë në përpjesëtim me 

natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është 

një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë 

kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa 

kohë që ato janë në përpjesëtim me naiyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si 

një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, përpiqet të 

kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një 

tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për 

një punësim duke përfshire dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën, ku do të 

kryhen punimet. Po i’i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bëre 

projektuesi është plotesisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i 

shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet 

dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, 

si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. 

Analizat teknike jane bazuar ne VKM Nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të 

çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM Nr. 631, datë 

26.10.2018). Bazuar ne kater elementet e struktures se kostos(material, puntori, makineri, transport) zeri 

fuqi puntore ze rreth 20% te kostos. 

Gjithashtu për të vërtetuar zotërimin e fuqisë punëtore si dhe stabilitetin e saj eshte kërkuar edhe vërtetim të 

lëshuar nga Administrata Tatimore si dhe listpagesat e punonjësve mbështetur edhe në Nreun V, Seksioni 

III, Neni 39, pika 8 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar, sipas së cilës: ”Autoriteti/enti kontraktor, përveç kërkesave të parashikuara në këtë rien, mund 

të përcaktojë kritère të tjera të veaanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat i vlerëson të nevojshme 

për ekzekutimin me sukses të kontratës ”. 

 
Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e punimeve, te vertetuar me kontratë 

punë te vlefshme, diplome/deshmi përkatëse leshuar nga institucione te akredituara nga autoritetet 

pergjegjese shteterore, dëshmi kualifikimi nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e 

punonjësve, si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqërisë minimumi per periudhen 3(tre) mujori i fundit, 

si më poshtë: 

• 1(nje) punonjës teknik ndertimi. 



 

 

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar 

nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto 

sqarime. 

Shënim: Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pare duhet te dorezojë pranë AK, Përpara publikimit 

të niottimit të fituesit dhe nisies së afateve ankimit , të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet 

në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

 

 
 

Operatori/et ekonomik duhet të paraqesin çertifikatat e cilësisë së punimeve, të vlefshme (ose 

ekuivalente) per objektin qe prokurohet, si me poshte 

 

a) Çertifikatën e menaxhimit të cilësisë ISO 9001:2015 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga 

Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. ë rastet e Bashkimit 

të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO). 

b) Çertifikatën e menaxhimit të mjedisit ISO 14001-2015 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose 

nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. ë rastet e 

Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertîfikatën ISO). 

c) Çertifikatën e menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001-2018, 

(e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga 

Republika e Shqipërisë. tNë rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet 

të paraqesë Çertifikatën ISO). 

   

d) Çertifikatën Sistemi i cilësisë ISO 39001:2012 ” (Certifikate për sistemin e menaxhimit të sigurisë 

në trafikun rrugor), (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga Organizma Ndërkombëtarë 

Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve 

ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave te punimeve që do 

të marrë përsipër të realizojë sipas Marrëveshjes së bashkëpunimit) 

 
Argumentim: Kerkesat e cilesise te percaktuara sipas pikes 10 germa “a”- “c” jane eendosur ne 

mbeshtetje te Ligjit Nr. 162/2020 “Per Prokurimin Publik”, Neni 79, pika 1 ku citohet se. “Autoriteti ose 

enti kontraktor per te vertetuar se punet, mallrat ose sherbimet, objekt prokurimi, i plotesojne kerkesat e 

cilesise, mund t'u kerkoje ofertuesve te paraqesin certifikata te leshuara nga nje organ i vleresimit te 

konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose organizma nderkombetare 

akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise ”, si dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 te VKM 

Nr. 285, date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” i ndryshuar, ku percaktohet 

se. “Autoriteti/enti kontraktor, per te vertetuar se punet, mallrat ose sherbimet, objekt prokurimi, i 

plotesojne kerkesat e cilesise, mund t'u kerkoje ofertuesve te paraqesin certifikata te leshuara nga nje 

organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose organizma 

nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise, vetem nese ato jane te argumentuara 

dhe te lidhura ngushtesisht dhe ne menyre te drejtperdrejte me objektin e prokurimit”. 



 
 

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të 

menaxhimitë cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të 

cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. 

AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe 

efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij“, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky 

çertifikim do të bëj“ë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta. 

ISO 14001. 2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore 

ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të 

kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se 

çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001. 2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij 

(në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identîfikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të 

saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do 

të bëj“ë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes 

së mjedisit. 

OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001-2018 është standard ndërkombëtare, i cili parashtron kërkesat për 

menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga 

madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me OHSAS 18001-2007 ose ISO 45001-2018 

me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij’ (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të 

realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si 

një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke 

minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushjne me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi. 

ISO 39001. 2012” (Certifikate për sistemin e menaxhimit të sigurisë në trafikun rrugor); Sistemi i 
Menaxhimit të Sigurinë në sistemin Rrugor garanton fîinksionimin e sistemit te menaxhimit të 
operacioneve të zbatuesit te punimeve në mënyrë që të zvogëlojë aksidentet që mund te ndodhin gjate 
punimeve ne rrugë, duke patur parasysh mosnderprerjen totale te qarkullimit në aksin qe punohet, gjatë të 
mirëmbajtjes dhe rikonstruksionit. 

 

 
 

 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e 

mëposhtme: 

 
Mjetet Sasia Gjendja 

Kamion kapacitet mbajtës deri25 ton 2 cope Pronësi ose me qera 

Kamionçinë me kapacitet mbajtës (3-4 ton) 2 cope Pronësi ose me qera 

Fadrome Kove perpara dhe mbrapa 1cope Pronësi ose me qera 

Eskavatore me zinxhire l cope Pronësi ose me qera 

Eskavator me gonna 1 cope Pronësi ose me qera 

Minieskavatore 2 cope Pronësi ose me qera 

Rrul Hekur — Hekur mbi 10 ton 1 cope Pronësi ose me qera 

Rrul Vibrues Gome — Hekur mbi 18 ton l cope Pronësi ose me qera 

Autobitumatrice 1 cope Pronësi ose me qera 

Asfaltoshtruese 1 cope Pronësi ose me qera 

Autobot uji me sprucator 1 cope Pronësi ose me qera 

Grejder 1 cope Pronësi ose me qera 

Paisje topografike GPS 1 cope Pronësi ose me qera 

Nivelues lazer 1 cope Pronësi ose me qera 

Kompresor 2 cope Pronësi ose me qera 

Tokmak 3 cope Pronësi ose me qera 

Fikse zjarri 5 cope Pronësi ose me qera 

Kuti te ndihmes se shpejte 5 cope Pronësi ose me qera 

Semafore sinjalistike per punime rrugore l cope Pronësi ose me qera 



Tabela sinjalistike sigurimi teknik 40 cope Pronesi ose me qera 

Projektor ndricimi 5 cope Pronësi ose me qera 

Rimorkiator - Terheqes l cope Pronësi ose me qera 

Rimorkio per transportin e makinerive 1 cope Pronësi ose me qera 

 
(a) Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet 

dokumentacioni që verteton pronesine e mjetit:- çertifikaten e pronesise; -leja e qarkullimit; 

çertifikaten e kontrollit teknik; siguracionin; dhe fotot perkatese; 

(b) Ndersa per mjete te marra me qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe 

kontrata e qirase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te 

gjithe periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve sipas afatit te kerkuar. 

(c) Për mjetet e transportit për mallrat të klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, 

(Autobitumatrice) duhet të paraqesin çertifikatë për transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga 

institucionet perkatese (e vlefshme). 

(d)  Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet kontrata 

e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose fatura tatimore perkatese, fotot, ndersa per mjete te marra 

me qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qirase e cila 



 

 

• 2 (dy) punonjës te specializuar per shtrim asfalti. 

 
Argumentimi: Kjo kerkese mbeshtetet ne Ligjin Nr. 162, date 23.12.2020 “Per Prokurimin Publik”, Neni 

77, pika 4; ne VKM Nr. 285 date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” i 

ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c” 

Kerkesa specifike per Stafin teknik eshte percaktuar ne kuader te analizes teknike qe i eshte bere 

Preventivit te Punimeve ne bashkrendim me kategorite e kerkuara ne Licencen profesionale te shoqerise 

sipas pikes 2, (kapaciteti teknik ne DST) si dhe ne perputhje me Stafin inxhinierik te kerkuar sipas pikes 

2.4.2, tkapaciteti teknik ne DST). Stafi teknik (ne bashkepunim me stafin inxhinierik, si dhe fuqine tjeter 

punetore) do jete pergjegjes per te ekzektuar kontraten objekt prokurimi ne zbatim te plote me Projektin e 

zbatimin si dhe brenda afatit te parashikuar ne Njoftimin e Kontrates. 

Per sa me lart, gjykohet e arsyeshme qe Ofertuesit duhet te kene staf teknik sipas pikes 2.5, i cili do te 

garantoje zbatimin e punimeve sipas Specifikimeve teknike dhe do jete pergjegjes per realizimin e zerave te 

Preventivit, si dhe KTZ. 

Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/deshmi përkatëse 

lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, kontratë pune si dhe te 

figurojne ne listpagesat e shoqërisë minimumi per periudhen 3(tre) mujori i fundit te deklaruar nga data e 

hapjes se ofertave. 

  . 

Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet te kete te punesuar 1 (nje) Inxhinier Gjeodet per te cilin duhet te 

paraqese: kontratë pune, diplomë, te jete ne listepagesa per periudhen 3(tre) mujori i fundit 

 

 
Shënim: Për pikat 2.4.1 -2.4.7 më sipër, operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin: 

Formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.8. 



 

 

duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen deri ne 

perfundimin e plote te punimeve. 

(e) Për mjetet dhe pajisjet teknike që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta 

për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të targuara duhet të jetë e dukshme ne nje foto te 

vetme mjeti dhe targa e tij. 

 
Argumentimi: Kerkesa e mesiperme eshte vendosur sipas pikes 4, te Nenit te 77, te Ligjit Nr. 162, date 

23.12.2020 “Per Prokurimin Publik" st dhe Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa "d" te VKMNr. 

285, date 19.05.2021“Per miratimin e rregullave te prokurimit publik” Nepermjet ketyre kerkesave, 

Operatoret ekonomike duhet te deshmojne qe kane mjetet e pajisjet teknike, te nevojshme per ekzekutimin 

e objektit te prokurimit, qe kane ne dispozicion apo qe mund t'u vihen ne dispozicion me qellim 

permbushjen me sukses te kontrates objekt prokurimi. 

Per te percaktuar llojin dhe numrin e mjeteve/makinerive te nevojshme per realizimin e kontrates, jane 

hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit te fushes, sipas zerave te preventivit dhe specifikimeve teknike 

te hartuara nga specialistet e fushes. ]do mjet i kerkuar perkon me proceset ndertimore sipas zerave 

perkates te Preventivit. Numri i makinerive eshte percaktuar duke marre ne Considerate volumet e 

punimeve per secilin ze pune mbeshtetur kjo ne VKM Nr. 629 date 15.07.2015 “Per miratimin e manualeve 

te qmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizat teknike te tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, date 

26.10.2018), st dhe hapesirat fizike rreth objektit mundesive te manovrimit me mjete te renda, urbanizimit 

per efekt te zhurmave dhe ndotjes etj. 

Dokumentacioni shoqerues i kerkuar per makinerite, provon disponibilitetin dhe certifikimin ligjor dhe 

teknik te mjeteve te disponuara nepermjet Kontrates se Shitjes apo Kontrates se Qirase. Ky dokumentacion 

i jep garanci Autoritetit Kontraktor se punimet do te realizohen me cilesi, siguri dhe ne respektim te 

Grafikut te Punimeve (i cili do te publikohet se bashku me Dokumentat e Tenderit). 

 
Shënim: Në zbatim të pikës 1, të Nenit 26, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” i ndryshuar, ku parashikohet: “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 përcaktimit në 

nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, kn parashikohet: 

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i 

kërkon ofertuesit të kual’fikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat 

“a", “b”, “d", “dh”, “e”, “h”, “i”, “j" të pikës 2 të këtij’ neni, st dhe dokumentet e tjera shoqëruese të 

ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike'. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjfHäl ose në kopje të 

njësuara me origjinalin. 

Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që Ka 

të njëjtin informacion me atë të paraqitur në procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike, sjellim ne 

vemendje se: 

• Disponimi punonjësve dhe i mjeteve/pajisjeve të kërkuara do të dëshmohet nëpërmjet paraqitjes së 

Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit (shtojca 8) gjatë fazes së ofertimit. 

• Autoriteti/enti kontraktor perpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, do t'i 

kërkojë ofertuesit fitues nëpërmjet Sistemit të Prokurimit Elektronik që të dorëzojë dokumentet 
 



 

 

provuese për vetëdeklarimet e bëra në forinularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e 

tjera të kërkuara sipas Shtojcës 8 të DST. Mosparaqitja e dokumentacionit per disponimin e punonjesve, 

mjeteve/pajisjeve do te jete kusht s'kualifikimi. 

• Autoriteti Kontraktor do te beje verifikimin e dokumentacionit ne perputhje me vetedeklarimin e bere 

gjate fazes se ofertimit. Konstatimi i mosperputhjeve midis Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit 

dhe dokumentacionit te dorezuar perben kusht s'kualifikimi. 

 
2.9 Operatori Ekonomik duhet të disponoje, ose te kete marreveshje bashkepunimi/sherbimi dhe të 

paraqesë një kontratë/marrëveshje noteriale të lidhur me një laborator të akredituar nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Akreditimit, me afat vlefshmërie në përputhje me afatin e kryerjes së punimeve objekt 

kontrate, për analizat e betonit. 

 

 Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te provojne se jane ne gjendje apo kane te garantuar furnizimin 

e produkteve te asfaltit, per sa mesiper duhet te paraqese dokumentacionin per: 

Fabrik Asfalti me QKL ne Pronesi / kontrate noteriale qeraje / kontrate noteriale furnizimi. (te 

vlefshme pergjate gjithe afatit te kesaj kontrate)mbështetur në kërkesat e STASH 660-87 dhe STASH 561-

87, duke ditur se përgatitja e asfaltit realizohet në temperaturën 155 °C deri në 170 °C.. 

Në rast se Operatori Ekonomik ofertues ka kontratë furnizimi noteriale, duhet të paraqitet 

dokumentacioni i lartepermendur shoqeruar me kontraten noteriale te furnizimit (e vlefshme 

pergjate gjithe afatit te kesaj kontrate), si dhe me deklaratën e gara.ncisë së prodhuesit ku të 

jetë i përshkruar emërtimi i objektit që prokurohet, sasitë dhe afati i furnizimi së qiradhënësit . 



 

 

  

 
Në rast se Operatori Ekonomik ofertues ka kontratë furnizimi noteriale, duhet të paraqitet dokumentacioni i 

lartepermendur shoqeruar me kontraten noteriale te furnizimit (e vlefshme pergjate gjithe afatit te kesaj 

kontrate). 

 

- Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit„ 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. Autoriteti/enti kontraktor pranon një dokument 
të lëshuar nga i njëjti institucion ose palë e tretë dhe që ka të njëjtin informacion me atë të paraqitur në 
procedurën e zhvilluar në mënyrë elektronike. 

 
-Operatorët ekonomikë të huaj duhet të paraqesin dokumentet në formën e kërkuar nga legjislacioni në fuqi 

për njohjen e dokumentacionit të lëshuar në një shtet të huaj. 

 
Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe. 
Dokumentet e lëshuara nga autoritete publike në juridiksione të tjera, dhe dokumentet e vërtetuara nga një noter 
publik në juridiksione të tjera duhet të legalizohen sipas Konventës së Hagës për Vulën Apostile, të datës 
05.10.1961. 

 

-Për dokumentet që nuk lëshohen në vendin e origjinës, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë këtë 

fakt, përndryshe dokumentacioni do të konsiderohet i paparaqitur. 

 
Autoriteti Kontraktor ka te drejte te kryeje verifikimet e nevojshme mbi vertetesine e informacionit te 

deklaruar nga operatori ekonomik si me siper, ose t“i kerkoje Re^atorit sqarime dhe dokumente 

mbeshtetese per keto sqarime, ne perputhje me nenin 26, pika 7, le VKM nr.285, date 19.05.2021, “Per 
Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” 

 
Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. 

 
Dokumentet e paraqitura në gjuhë të huaja duhet të shoqërohen me përkthimin e certifikuar në gjuhën shqipe. 
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