
Kamëz, më ____.____.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 dhe Vendosje Banakë (tezga) për Tregun Kamëz” 

 

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

 

39172100-9 Banakë shërbimi,  39133000-3 Vitrina 
 

VLERA E FONDIT LIMIT:  
 

1,825,000 (Një milion e tetëqind e njëzet e pesëmijë) lekë pa TVSH 

 

Autoriteti kontraktor ka llogaritur fondin limit duke marre 3(tre) oferta nga operatoret ekonomike 

qe operojne ne treg dhe duke perllogaritur vleren mesatare te tyre ne perputhje me parashikimet 

ligjore te nenit 76, paragrafi i pare pika b) , të Vendimit nr. 285, datë 19.05.2021 të Këshillit të 

Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”. 

 

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 Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Kamëz, 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.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

c. Formulari i ofertes, sipas shtojcës 1; 
 (referuar vkm 285 dt.19.05.2021, ndryshuar me vkm nr.710 dt.24.11.2021) 

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.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

2.1  Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

Sipas kërkesave të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit. 
 

2.2  Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 

2.2.1 Vërtetim xhiroje vjetore nga Administrata Tatimore për 3 (tre) vitet e fundit, ku vlera e xhiros 

për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerë së 

parashikuar të kontratës.  

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/b dhe 3 të ligjit nr.162/2020 

“Për Prokurimin Publik1” në të cilët përcaktohet se, citojmë: “1. Autoritetet ose entet kontraktore 

përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: b) gjendjen ekonomike 

dhe financiare;... 3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet 

kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e 

nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet 

kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore 

minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët 

ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet 

aktivit dhe pasivit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund 

të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.” 

 

Në nenin 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko - financiare” të Vendimit të Këshillit të 

Ministrave me nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” ndër të 

tjerash përcaktohet se, citojmë: “1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare 

dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik 

dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e 

fundit financiare..” 

Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë:  

c) 40 % të vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët 

monetar, dhe në procedurat e prokurimit “Shërbim konsulence”. 

4. Nëse vlerësohet, autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin 

informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare, 

që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivit dhe pasivit. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse 

në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.  

5. Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale, 

llogaritet mbi bazën e vlerës maksimale të kontratave specifike që do të zbatohen në të njëjtën kohë 

ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër. 

 

Njësia e prokurimit  përcaktoj kriteret për kapacitetet ekonomike dhe financiare si  më lart,  duke 

qënë se këto kritere janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, dhe se i 



shërbejnë autoritetit tonë kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë 

dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. 

2.3 Kapaciteti teknik: 

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 shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të 

vogël  se 20% 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. 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: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 1/c dhe 4 të ligjit nr.162/2020 

“Për Prokurimin Publik1” në të cilët përcaktohet se, citojmë: “1. Autoritetet ose entet kontraktore 

përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në: b) gjendjen ekonomike 

dhe financiare;... 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet 

kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e 

nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një 

standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë 

që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga referenca 

të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.” 

 

  Në nenin 40 “Kërkesat të veçanta për kontratat e mallrave” pika 4 të vendimit të Këshillit të 

Ministrave me nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” ndër të 

tjerash përcaktohet se, citojmë: “4. 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.   

Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon 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.  



Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm 

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.”  

 

  Ndërsa në nenin 55 “Proçedurë e hapur e thjeshtuar” pika 4/b të vendimit të Këshillit të 

Ministrave me nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” ndër të 

tjerash përcaktohet se, citojmë: 4. Në këtë lloj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet 

të mbajnë në konsideratë të përcaktojnë kritere të thjeshtuara pranimi, me qëllim nxitjen e 

pjesëmarrjes së bisnesit të vogël dhe të mesëm. 

Lidhur me kërkesat për përvojën e ngjashme, vlera e kërkuar në procedurat e thjeshtuara duhet të 

jetë: b) Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë 

jo më të madhe se 20% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është 

realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.   

 
Njësia e Prokurimit nga interpretimi literal i kësaj norme juridike vlerëson se edhe këto kritere 

janë të detyrueshme për t’u vendosur ne DST. Fjala “kërkon” nënkupton se këto kriteret janë 

kritere detyrues, dhe si të tilla duhet të vendosen në DST-në e prokurimit me objektin e mësipërme.  

 

Njësia përcaktoj kriteret për furnizime të ngjashme si më lart duke qënë se këto kritere janë të 

detyrueshme, janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës. Sipas këtij neni, 

Njësia vlerëson se duhen kërkuar dokumentacioni ligjor sipas parashikimit të pikës 4 të nenit 40 që 

provon kryerjen e furnizimeve të ngjashme. 

 

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-

dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte 

për skualifikim.  

 

 

II. ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE 

Specifikimet teknike hartohen nga struktura të specializuara për objektin që prokurohet. 

Specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, 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 si dhe duhet të  jenë 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”. Komisioni i Prokurimeve me 

Vlere te Vogel ia bashkangjit procedures se prokurimit me vlere te vogel sa me sipercituar dhe 

mbi bazën e tyre  procedon edhe me hartimin e kritereve për kualifikim. 

 

 



I. BANAK (TEZGA) METALIKE 

 

Banake tregetimi (Tezga) me konstruksion metalik, te ndertuara me profile hekuri me dimensione 

20x20 mm, dhe me spresor 2 mm, siperfaqe te veshura me llamarine, me trashesi 3 mm.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme janë bazuar 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”. 

 

Data e hapjes dhe e zhvillimit të proçedurës së prokurimit do të jetë me 04.01.2023, ora 10.00,  

vendi: në mënyrë elektronike në www.app.gov.al. 

 

http://www.app.gov.al/


Njësia e Hartimit të Dokumentave, në hartimin e dokumentacionit të kësaj proçedure prokurimi, 

është mbështetur në urdhërin e punës i ngritur per hartimin e nevojave, specifikimeve teknike, 

llogaritjen e fondit limit dhe kritereve te vecanta teknike, të procedurës në referencë. 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 


