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Data  29.12.2022 

PROCESVERBAL –  

Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT:“Sistemim Asfaltim i Rruges Sopot  Loti  II” 

 

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

45 000 000-7:Pune ndertimi. 

 

VLERAE FONDIT LIMIT: 11 077 082 (Njembedhjetemilion e shtatedhjeteshtatemije e 

tetedhjeteedy)Lek 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 Bashkia Bulqize 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: 

c.Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 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; 

 

a.Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 

“Për Prokurimin Publik”, Neni 83, pika 1 si dhe nëVKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1. 

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimitbazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për 

Prokurimin Publik”, Neni 82 si dhe nëVKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”,Kreu V, Seksioni II,Neni 26. 
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2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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

Sipas Shtojcës 7 të DST 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, tëLigjit Nr. 

162/2020 “Për Prokurimin Publik”; si dheKreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-sëNr. 

285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

2.2.1 PërtëvërtetuarnjëaktivitetpozitivtëqëndrueshëmOperatoriekonomikduhettëparaqesë Kopje 

tëçertifikuaratëbilancevetë 3 (tri) vitevetëfunditfinanciare (2019, 2020, 2021) 

tëparaqiturnëAutoritetetpërkatëseDega e 

TatimTaksavetëkonfirmuarangakyAutoritetsidheteshoqëruara me Akt Ekspertizen e 

EkspertitKontabelteAutorizuar. (Kjokërkesë do tëkonsiderohet e përmbushurnësenëdy 

balance tënjëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjetaktivitdhepasivit). 

Shëmin:Akt Ekspertiza e EkspertitKontabëltë Autorizuar, duhettëparaqitetnga OE 

vetëmnërastinkurjanënëkushtet e përcaktimevetënenit 41, gërma “c” tëLigjit nr. 10091, datë 

05.03.2009 “Përauditiminligjor, 

organizimin e profesionittë ekspertitkontabëltëregjistruardhetëkontabilistittëmiratuar”, 

indryshuar, kuparashikohet se: “ 

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 auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te 

regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar”(i ndryshuar).  

2.2.2 Përtëprovuarkapacitetetfinanciaredheekonomike, 

operatorëtekonomikëduhettëparaqesinvërtetimpërxhironvjetorepërvitetfinanciare2019, 

2020, 2021, kuvlera e xhirospërtëpaktënnjëngavitet e periudhëssëkërkuarduhettëjetë jo 

më e vogël se 40% e përllogaritur e kontratës ne proceduren e prokurimit. (Kjo kërkesë 

do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale 

në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor). 

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

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”.Kërkesat e renditura sipas 

Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1 dhe pika 2) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të 
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provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën 

objekt prokurimi. 

2.2.3 Vërtetimpërshlyerjen e taksavevendoretëparashikuarangaPushteti Vendor përvitin 2022 

kutëpërfshihetkëstipërperiudhënpërkatësetëmaturuarsipaspërcaktimeve të Ligjit Nr. 9632, 

datë 30.10.2006 “Përsistemin e taksavevendore”, (indryshuar). (Nërastet e 

bashkimittëoperatorëveekonomikë, 

çdoanëtarigrupitduhettëdorëzojëvërtetiminlëshuarngaAutoritetipërkatësnëtëcilënështëregj

istruarsipas QKB).(Kjokërkesë do tëkonsiderohet e përmbushurgjatëfazës sëofertimit me 

plotesimin e formularittevetedeklarimit,këtodokumente do 

tëparaqitennga operatoriekonomikiklasifikuaripari, 

përparapublikimittënjoftimittëfituesitdhenisjessëafatevetëankimit) 
Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit të BOE, duhet të dorëzojë 

vërtetimin lëshuar nga Njësitë Administrative përkatëse ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet për 

detyrimet e maturuara për vitin 2022, sipas të dhënave të QKB-së. 

 

Ky 

kriterpermbushetnepermjetparaqitjesngaOperatoretEkonomikteFormularitPermbledhesteVetdeklarimit, 

sipasshtojces nr. 8 te DST-ve. 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar sipas Nenit 76 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 

“Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar).Duke qenë se Autoriteti Kontraktor, Bashkia 

Bulqize, është njësi e vetëqeverisjes vendore, e cila funksionon dhe ka kompetenca të 

përcaktuara sipas Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Njësia e Prokurimit 

argumenton se pika 3 është vendosur në kuadër të Ligjit Nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin 

e Taksave Vendore” (i ndryshuar), Neni 5, gërma “c” ku citohet se: “...përcakton numrin e 

kësteve të pagimit të taksës dhe afatet e kryerjes së tyre, si dhe kushtet lehtësuese në rastet e 

pagesës së plotë dhe përpara afateve të detyrimeve fiskale”. 

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: 

2.3.1 Përvojë e suksesshmenërealizimin e tëpaktën: 
 

 

a. Punëtëngjashmepërnjëobjekttëvetëm me vlerëjo me tevogel se 30% e 

vlerëssëpërllogariturtëkontratësqëprokurohet, tërealizuargjatëpesëvitevetëfunditnga data e 

shpalljes se njoftimittekontrates.  

b. Punëtëngjashmederi ne nje kufi kuvleramonetaretotale e punëvetëkryera e 

marrësëbashkugjatëpesëvitevetëfunditështënënjëvlerë jo me tevogelsevlera e fonditlimit 

tëkontratësqëprokurohet. 

 

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.  
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Pika 2.3.1/a plotësohetngaanëtariicili ka përqindjenmëtëmadhetëpjesëmarrjesnëbashkim. 

Anëtarët e tjerëtëbashkimit do tëparaqesinkontratat e ngjashmenëraport me përqindjen e 

pjesëmarrjessëtyrenëbashkim. Kurse pika 2.3.1/b duhettëplotësohetngatëgjithëanëtarët e 

bashkimitnëraport me përqindjen e pjesëmarrjessëtyrenëbashkim. 

NërastinkurOperatorëtekonomik, anëtarëtënjëbashkimi, 

kanëtënjëjtënpërqindjepjesmarrjejenëbashkim, vendosin me marrëveshjenëKontratën e 

Bashkëpunimit se ciliprejtyre do ta përmbushëkëtëkusht. 

 

1.2 VlerësimiipërvojëssësuksesshmetëOperatoritEkonomik do tëkryhetbazuarnëdeklaratat 

e dokumentat e mëposhtme: 

a) Përkontratatërealizuara me entepublike, 

Operatoriekonomikduhettëparaqesëdokumentacionin e mëposhtëm: 

- Formular vleresimi per realizimin e punimevesipasshtojcës Nr. 9 

(kutëpërcaktohetqartazivlera, afatiiperfundimittekontratessidhenatyra e punes se kryer); 

- KontratëSipërmarrje; 

- Situacioninpërfundimtar;  

- Aktin e kolaudimit; 

- Çertifikaten e marrjes ne dorezim/Çertifikatën e Përkohshmetëmarrjes ne dorezim. 

 

b) Përkontratatërealizuara me sektorinprivat, Operatoriekonomikduhet të 

paraqesëdokumentacionin e mëposhtëm: 

- Formular vleresimi per realizimin e punimevesipasshtojcës Nr. 9 

(kutëpërcaktohetqartazivlera, afatiiperfundimittekontratessidhenatyra e punes se kryer); 

- KontrateSipërmarrje; 

- Situacioninpërfundimtar;  

- Aktin e kolaudimit; 

- Çertifikaten e marrjes ne dorezim/ Çertifikatën e Përkohshmetëmarrjes ne dorezim; 

- Faturatatimoreperkatese. 

 

 

Argumentimi: Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj u hartua duke iu referuar Nenit 77, pika 4 

të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe bazuar ne Nenin 39, pika 5, 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 që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar 

kontratën, prandaj është kërkuar që: 

 

2.3.2Operatori Ekonomik ofertues duhet të disponojë dhe të paraqesë Licencën profesionale të 

shoqërisë të vlefshme për realizimin e punimeve objekt kontrate, e cila duhet të përmbajë së paku 

kategorinë e mëposhtme: 

 NP-1A(Punime germimi  ne toke) 

 NP-4A(Rruge ,autostrada,mbikalime,hekurudha,tramvaj,metro,pista aeroportuale). 

 NS-6A(Sinjalistika rrugore jo ndricuese). 
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 NS-18A(Punime topogjeodezike. 

 

Shoqëritë e huaja  duhet të bëjnë ekuivalentimin e licencave profesionale që disponojnë të 

lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktures dhe Energjise, Republika e 

Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale te 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi, e 

miratuar me VKM- ne, Nr.42, date 16.01.2008). Nërastet e 

mbështetjesnëkapacitetetësubjektevetëtjera / BashkimittëOperatorëveEkonomikë, secilianëtar i 

bashkimitduhet t’i disponojënëraport me zërat, përqindjen e marrëpërsipër, sipasangazhimit me 

shkrim/ kontratën e bashkëpunimit. Mosparaqitja ne kete forme eshte kusht skualifikues.  

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit Nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”; Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6/a, të VKM 

Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe mbështetur në 

Vendimin e Keshillit tëMinistrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për 

kriteretdheprocedurat e dhënies sëlicencaveprofesionale tëzbatimit, klasifikimitdhedisiplinimit 

tësubjektevejuridike qëushtrojnëveprimtarindërtimi”.Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton 

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

Për sa më lart, me qëllim realizimin e punës objekt prokurimi, është kërkuar që Ofertuesit të jenë të 

pajisur me Licencë profesionale për kategoritë, të cilat janë vendosur sipas volumeve të punimeve dhe 

vlerave që përmban Preventivi për cdo zë pune mbështetur 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 

ndërtimi”, ku janë përcaktuar kategoritë dhe nënkategoritë përkatëse. Kjo kërkesë është vendosur nga 

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

veprimtarisë tregtare objekt prokurimi. 

Klasifikimi i shoqërive ndërtimore sipas niveleve për çdo kategori punimesh zbatimi i referohet 

Vendimittë 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”. 

2.3.3Certifikatat e cilësisëqëduhettëdorëzojnëoperatorët:  

 
1. Shoqeria duhet te paraqese Çertifikate te cilesise se punimeve per ndertime civile,punime ne rruge 

etj ISO 9001-2015(e vlefshme)/ ose ekuivalente ,ne rast bashkimi operatoresh çdo operator duhet te 

paraqese ISO sipas zerave te punimeve te marra persiper. 

2.ISO 45001:2018/ ose ekuivalente  mbi “Shëndetin dhe sigurimin në punë “ lëshuar nga Institucionet 

zyrtare të akredituar për këtë qëllim .ose ekuvalente me to ne rast bashkimi operatoresh çdo operator 

duhet te paraqese ISO sipas zerave te punimeve te marra persiper. 

3.ISO 39001:2012mbi “Sistemi I Menaxhimit te trafikut Rrugor”ose ikuivalent: 
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4.Certifikatën e menaxhimit mjedisor ISO 14001-2015 (e vlefshme) ose ekuivalente, 

 

*Tegjithacertifikatat e mesipermeduhettejenetelëshuaranganjë organ ivlerësimittëkonformitetit, 

iakredituarngaorganizmikombëtariakreditimitoseorganizmandërkombëtarëakreditues.  

*Operatoriekonomikmundteparaqesecertifikatat e mesipermesipasstandarteveshqiptarembikomformitetin 

e standartiteuropiandheteleshuarangaorganizmatevlersimittekonformitetitteakredituara ne Republiken e 

Shqiperise. 

Nërastet e BashkimittëOperatorëveekonomik, çdoanëtarigrupitduhettëparaqesëÇertifikatat e mesiperme  

ISO. 

 

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 10 gërma “a”- “d” janë vendosur në 

mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni79, pika 1 kucitohet se: 

“Autoritetioseentikontraktorpërtëvërtetuar se punët, mallrat oseshërbimet, objektprokurimi, 

iplotësojnëkërkesat e cilësisë, mundt’ukërkojëofertuesvetëparaqesincertifikatatëlëshuaranganjë 

organ ivlerësimittëkonformitetit, 

iakredituarngaorganizmikombëtariakreditimitoseorganizmandërkombëtarëakreditues, 

tënjohurngaRepublika e Shqipërisë”,sidhe ne zbatimteNeni 44, pika 1dhe pika 3tëVKM Nr.285, 

datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,ku përcaktohet 

se:“Autoriteti/entikontraktor, përtëvërtetuar se punët, mallrat oseshërbimet, objektprokurimi, 

iplotësojnëkërkesat e cilësisë, mundt’ukërkojëofertuesvetëparaqesincertifikatatëlëshuaranganjë 

organ ivlerësimittëkonformitetit, 

iakredituarngaorganizmikombëtariakreditimitoseorganizmandërkombëtarëakreditues, 

tënjohurngaRepublika e Shqipërisë, 

vetëmnëseatojanëtëargumentuaradhetëlidhurangushtësishtdhenëmënyrëtëdrejtpërdrejtë 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 bëjë 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 

identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën 

mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që 

Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit. 
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ISO 45001-2018është 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 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.  

 

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 2.3.3 , 

është brenda kuadrit të parashikuar nga legjeslacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e 

kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.  

 

2.3.4  Operatorëtekonomikpjesëmarrësduhettëkenëtëpunësuarstafinxhinierikpërkryerjen e 

tëgjithapunimevenëobjekt, tëperfshirënëlicencen e shoqerisë, tëvërtetuar me kontratëpunetëvlefshme, CV, 

diplomëpërkatëse e stafitinxhinieriksimëposhtë: 

 

• 1 (një) InxhinierNdërtimi 

Ky 

kriterpermbushetnepermjetparaqitjesngaOperatoretEkonomikteFormularitPermbledhesteVetdeklarimit, 

sipasshtojces nr. 8 te DST-ve. 

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas 

përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe 

në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, Kreu V, 

Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”. 

 

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 çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të 

kërkuar, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të 

realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi. Në preventivin e Punimeve ka zëra pune si: 

Gërmim dheu... etj; si dhe zëra të tjerë të cilët shtrojnë domosdoshmërinë dhe nevojën për 

prezencën e Inxhinierit të Ndërtimit. 

 

 

2.3.5Kandidatiofertuesduhettëpërcaktoje me anëtënjëdeklarate (ngaAdministratoriishoqërisë) Drejtuesin 

Teknik tëpunimevenëobjekttëperfshire ne licencen e shoqerisedhetëdeklaroje se ai 

nukështëiangazhuarnëkontratatëtjeradhe do tëjetëipranishëmgjatëgjithëkohësqë do 

tëkryhenpunimetnëobjekt, shoqeruar me dokumentacionin e meposhtem. 
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i. Librezepune (perkatese) 

ii. CV perkatese 

ii. Kontratepune e vlefshme (përkatëse) 

 

Ky 

kriterpermbushetnepermjetparaqitjesngaOperatoretEkonomikteFormularitPermbledhesteVetdeklarimit, 

sipasshtojces nr. 8 te DST-ve. 

 

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

Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, 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 

 

Lidhur me kërkesënqëDrejtuesi Teknik ipunimevenëobjektduhettëjetëipërfshirënëliçencën e 

shoqërisëdhetëmosjetëiangazhuarnëkontratatëtjera, mbështetetnëVendimin e 

KëshillittëMinistrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Përmiratimin e 

rregullorespërkriteretdheprocedurat e dhëniessëlicencaveprofesionaletëzbatimit, 

klasifikimitdhedisiplinimittësubjektevejuridike, qëushtrojnëveprimtarindërtimi”, pika 2 

kupërcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e 

drejtuesittekniktëshoqërisësëzbatimitDrejtuesitteknikëtëshoqërisënukmundtëjenëpersonatqëjanët

ëangazhuarnëçdopunë-marrjetjetërpublike.  

Drejtuesiteknikishoqërisënukmundtëjetënjëkohësishtipunësuarnëdy apo 

mëshumëshoqërindërtimidhendalohettëdisponojnëlicencëpërmbikëqyrje e 

kolaudimtëpunimevetëzbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” kucitohet se: 

“Licencat e shoqërivejepen me afattënjëjtë me 

atëpërtëcilinjanëregjistruarpërtëushtruarveprimtarinë QKR apo gjykatë. 

Ndalohetushtrimiiveprimtarisëzbatuesenëndërtimnëmungesëtëdrejtuesit/veteknikëtëshoqërisë.Sh

oqëritë e licencuara jo mëvonë se 10 ditëkalendarike, kurdrejtuesiteknikështëdorëhequrose ka 

pamundësifizikepërushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësiushtrimidetyrembi 14 

ditë, invaliditet, ndarjengajeta), kanëdetyrimintëparaqesinnjoftimsëbashku me 

kërkesënpërdrejtuesin e ritekniktëshoqërisë”. 

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. 

 

2.3.6 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe 

stafin mbështetës inxhinierik: 

 

- 1 (një) Inxhinier  Topograf/gjeodet/maksheder 
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Për stafin e sipërcituar të disponoje dokumentacion që vërteton profesionin si: diplomë, kontrata  

pune (të vlefshme) dhe librezë pune. 
 

Shenim: Kjokërkesë do tëpërmbushetnëpërmjetFormularitPërmbledhëstëVetëdeklarimit, 

ndërsadokumentacioniprovues, do tëdorëzohëtvetëmngaOperatoriEkonomikikualifikuaripari, 

përparapublikimittënjoftimittëfituesitdhenisjessëafateveankimit, sipaspërcaktimevetëbëranëpikën 

6, tënenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Përmiratimin e rregullavetëprokurimitpublik”, 

indryshuar. 

 

Argumentim: 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”, si dhe ligjin 8402 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit” date 

10.09.1998 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. 

Kriteripërstafininxhinierikhidroteknik, lidhetngushtësisht me objektin e kontrates. 

Nevojapërinxhinierëtnëobjektështë e diktuarngapërvojadhelegjislacionipërpunimet e ndërtimit. 

Mungesa e këtijstafipothuajsenëçdorastrezultonnërealizimjashtëafatit, jashtënormavedhe me 

cilësitëdobëttëobjekteve. Numriistafitkryesortekniksinumriiinxhinierëvetëndërtim, 

elektrikdhehidrotekniketjështëpërcaktuarngapikëpamja e natyrëstekniketëkontratës me 

qëlliminpërtëpaturnjërezultatsamëtëmirënëmbarëvajtjendhezbatimin e punimeve. Ky staf 

nevojitet per te ndare punen ne grupe ku detyra e tyre eshte organizimi i punes, kontrolli dhe 

dokumentimi i punimeve ne objekt, ndjekja hap pas hapi e cecurine e punime si dhe mbrotjen e 

mjedisit dhe sigurise ne pune.Operatorëtekonomikëduhettëvërtetojnë se zotërojnëkualifikimet e 

nevojshmeteknike, profesionale, kapacitetetorganizative, reputacionindhebesueshmërinë, 

përvojën e duhur, sidhepersonelin e nevojshëm, përtëzbatuarkontratën. 

 

 

 

2.3.7. Operatoriekonomikpjesëmarrës, përrealizimin e 

punimeveobjektkontrateduhettëdisponojëfuqipunëtoreprejminimalisht 21 persona. Përpërmbushjen e 

këtijkriteri, operatorëtekonomikëduhettëvetëdeklarojnëdisponimin e numrit minimal 

tëpunonjësvenëformularinpërmbledhëstëvetëdeklarimit.  

Përtëdëshmuarpërmbushjen e këtijkriteri, operatorëtekonomikëduhettëparaqesë: 

a) Vërtetimtëlëshuarngaadminstratatatimoreshoqëruar me 

listëpagesatsipasformatitqëkërkohetngalegjislacionintatimor per periudhen e fundittedeklaruar. 

b) List pagesat e punonjesvesipasformatitqekerkohetngalegjislacioni ne fuqi per periudhen e 

fundittedeklaruar.  

Ky 

kriterpermbushetnepermjetparaqitjesngaOperatoretEkonomikteFormularitPermbledhesteVetdeklarimit, 

sipasshtojces nr. 8 te DST-ve. 
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Argumentimi:Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin 

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

prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”. 

 

Qëllimiivendosjessëkëtijkushtiështëiimplementuarsipasdispozitaveligjoredheshërbensinjëgaranci

qëkontrataobjektprokurimi do tërealizohet me suksessipasSpecifikimeveTeknike (tëcilat do 

publikohensëbashku me Dokumentat e Tenderit) sidhepunimet do 

tëkryhenbrendaafatitkohortëparashikuarnëNjoftimin e Kontratës. 

 

Nga ana teknikeargumentojmë se numrimesataripunonjësve, 

ështëcaktuarnëbazëtëllogaritjevetëzëravetëpunësdhevolumitpërkatëstëcdozërinëpreventivsidhegr

afikutnëzbatimittëpunimeve, tëcilatduhettëpërfundojnëbrenda60ditekalendarikënga data e 

nënshkrimittëkontratës, mbështeturkjonë VKM Nr. 629 datë 15.07.2015 “Përmiratimin e 

manualevetëçmimevetëpunimevetëndërtimitdheanalizattekniketëtyre”. Nëpërmjet këtij kushti 

kërkohet që të vërtetohet se Ofertuesit zotërojnë kapacitetet e nevojshme teknike  lidhur me 

stafin që kanë në dispozicion, si dhe shërbejnë për të provuar se kanë qëndrueshmëri të stafit pa 

shkëputje nga puna, dëshmi të cilat i japin garancitë e nevojshme Autoritetit Kontraktor mbi 

përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Numri i punëtorëve si dhe personeli i 

nevojshëm për zbatimin e kontratës është përcaktuar duke marrë në konsideratë vlerën e 

kontratës që prokurohet, natyrën si dhe kohëzgjatjen e saj si dhe duke u mbështetur mbi përvojën 

e mëparshme që ka pasur AK në zhvillimin e procedurave me objekt të ngjashëm dhe i shërben 

Autoritetit Kontraktor për t’u njohur me kapacitetet profesionale të ofertuesve me qëllim 

përmbushjen e kontratës me sukses.  

 

Gjithashtupërtëvërtetuarzotërimin e fuqisëpunëtoresidhestabilitetin e 

sajeshtekërkuaredhevërtetimtëlëshuarngaAdministrataTatimoresidhelistpagesat e 

punonjësvembështeturedhenëKreun V, Seksioni III, Neni 39, pika 8 të VKM Nr.285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” sipas së cilës: 

”Autoriteti/entikontraktor, përveçkërkesavetëparashikuaranëkëtënen, 

mundtëpërcaktojëkriteretëtjeratëveçanta, nëvarësitëobjektitqëprokurohet, 

tëcilativlerësontënevojshmepërekzekutimin me suksestëkontratës”. 

 

 

 

 

 

 

a)Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te kenë ne stafin etij si drejtues teknik te shoqerise 

inxhinieret e meposhtem:. 

 Inxhinier ndertimi   1(nje) 
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 nxhinier Topograf/Gjeodet/Marksheder1(nje) 

Inxhinieret e sipercituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në liçensën e operatorit ekonomik 

ofertues dhe në listëpagesën e shoqërisë për te pakten muajin e fundit .Per inxhinieret duhet te 

paraqiten :Diploma,kontrata individuale e punes(evlefshme). 

 

b)Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te kenë ne stafin etij personel te kualifikuar /certifikuar si: 

Nje(1) punonjespergjegjes per sigurine dhe shendetin ne pune ,  I cili te jete I  certifikuar 

“Pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen ne pune”ne perputhje me klauzolat e ligjit nr 10327 date 

18.02.2010”Per sigurine dhe shendetin ne pune “dhe VKM NR 312 DATE 05.05.2010”Per Miratimin e 

Rregullores per Sigurine ne Kantjer”. 

  4.1.4Operatori ekonomik duhet te kete fuqi punetore te nevojshme per ekzekutimin e objektit te 

prokurimit  ,me nje numer prej minimalisht 27 (Njezeteshtate)punonjes. 

Vertetim te leshuar nga sigurimet shoqerore ose administrata tatimore sipas formatit qe 

kerkohet nga legjislacioni ne fuqi,ku te specifikohet numri I punonjesve  per secilin muaj , per 

periudhen  qershor 2022-shtator 2022. 

Listepagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen  

qershor 2022-shtator 2022.. 

 

 

 

 

4.1.5 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar ne stafin e tij personel te kualifikuar /certifikuar 

si më poshtë:  

 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar minimalisht 1(nje)Teknik 

ndertimi per kete duhet te paraqes Kontrate individuale pune te vlefshme, Diplome 

ose deshmi Aftesie Profesionale (te vlefshme),deshmi e aftesise per sigurimin teknik 

(te vlefshme)leshuar nga institucionet perkatese ,si dhe ,si dhe te figuroj ne listpagesen  

e shoqerise  per te pakten muajin e fundit. 

 

 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar minimalisht  2(dy)punonjes 

Monovratore, per kete duhet te paraqes, kontrate individuale pune te vlefshme, 

deshmi Aftesie Profesionale (te vlefshme),deshmi e aftesise per sigurimin teknik (te 

vlefshme)leshuar nga institucionet perkatese ,si dhe ,si dhe te figuroj ne listpagesen  e 

shoqerise  per te pakten muajin e fundit. 
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 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar minimalisht  

2(dy)punonjesShofer, per kete duhet te paraqes, kontrate individuale pune te 

vlefshme, deshmi Aftesie Profesionale (te vlefshme),deshmi e aftesise per sigurimin 

teknik (te vlefshme)leshuar nga institucionet perkatese ,si dhe ,si dhe te figuroj ne 

listpagesen  e shoqerise  per te pakten muajin e fundit. 

 

 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar minimalisht  

1(nje)punonjesKarpentjer, per kete duhet te paraqes, kontrate individuale pune te 

vlefshme, deshmi Aftesie Profesionale (te vlefshme),deshmi e aftesise per sigurimin 

teknik (te vlefshme)leshuar nga institucionet perkatese ,si dhe ,si dhe te figuroj ne 

listpagesen  e shoqerise  per te pakten muajin e fundit. 

 

 Operatori ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar minimalisht  1(nje)punonjes 

Betonues, per kete duhet te paraqes, kontrate individuale pune te vlefshme, deshmi 

Aftesie Profesionale (te vlefshme),deshmi e aftesise per sigurimin teknik (te 

vlefshme)leshuar nga institucionet perkatese ,si dhe ,si dhe te figuroj ne listpagesen  e 

shoqerise  per te pakten muajin e fundit. 

 

 

 

5.1           Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është 

kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo 

më të madhe se 100% i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar 

nga autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “periudhë” nënkupton 

kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e deri në kolaudimin e 

objektit/investimit. 

 

 

6.1  . Operatori ekonomik duhet te paraqesin mjetet dhe paisjet teknike te nevojshme per 

ekzekutimin e kontrates si me poshte: 

Deshmi per mjetet e pajisjet teknike, qe ka ne dispozicion apo mund ti vihen ne dispozicion operatorit 

ekonomik,qe nevojitet per ekzekutimin e kontrates. 

Nr LLOJI I MAKINERIVE PRONESIA SASIA 

Minimumi 

  Kamionvetshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 10 ton  Ne pronesi ose me qera 1 cope  
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  Kamionvetshkarkues me kapacitet mbajtes mbi 8 ton  Ne pronesi ose me qera 1 cope  

  Autovinç  Ne pronesi ose me qera 1 cope 

  Fadrome me goma Ne pronesi ose me qera 1 cope 

  Eskavator me zinxhir Ne pronesi ose me qera 1 cope 

  Minieskavator  Ne pronesi ose me qera 1 Cope 

  Vibrator Betoni Ne pronesi ose me qera 1 cope 

  Gjenerator 100kv Ne pronesi ose me qera 1 cope 

  Kamioncine me kapacitet mbajtes 1.5 deri 3.5 ton Ne pronesi ose me qera 1 Cope 

  Betoniere 0.5 m3 Ne pronesi ose me qera 1 cope 

  Autobot uji   Ne pronesi ose me qera 1 cope 

  Autobitumatrice Ne pronesi ose me qera 1 cope 

  Rrul me vibrim Ne pronesi ose me qera 1 cope 

  Asfaltroshtruese  Ne pronesi ose me qera      1cope 

  Linje Inerte Ne pronesi ose me qera       1cope 

  LINJE ASFALTOBETONI Ne pronesi ose me qera       1cope 

  Rrul  Ne pronesi ose me qera 1cope 

  Grejder Ne pronesi ose me qera 1cope 

 

a) Operatori ekonomik duhet te kete ne dispozicion apo mund ti vihen ne dispozicion paisjet teknike 

(pronesi ose me qera),te nevojshme per ekzekutimin e kontrates si me poshte : 

-kokore ,minimumi 15  cope 
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-fikese zjarri te levizshme me  kapacitet 5 litra secila ,minimumi 2cope. 

-Prozhektor ndricimi naten minimumi 1cope. 

-Komplet i ndihmes se shpejte ,minimumi 2 cope 

-Tabela paralajmeruese per sigurine ne objekt minimumi 4 cope. 

b) Per mjetet me goma  qe shenohen ne regjistra publike duhet te paraqitet dokumenti qe verteton 

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus çertifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e 

mjeti(te vlefshme),taksat vjetore dhe certifikata e pronesise se mjetit. 

c) Per mjetet e siguruara me qera,dokumenti qe verteton regjistrimin e tij (leja e qarkullimit)plus 

çertifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjeti(te vlefshme),taksat vjetore dhe certifikata 

e pronesise se mjetit.si dhe duhet te shoqerohen me kontraten perkatese noteriale te qerase 

,evlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.  

d) Ne rastin e mjeteve apo paisjeve te tjera duhet te jene aktet e zhdoganimit ose faturat tatimore te 

blerjes. 

e) Per automjetet qe nuk shenohen ne rregjistra publik ,duhet te paraqitet dokumenti qe verteton 

pronesine e tyre,apo marrjen me qera te tij/tyre. 

f) Operatori ekonomik duhet te paraqese foto per secilin mjet te deklaruar ku te jete e dukshme dhe 

targa e mjetit. 

g) Makinat e transportit te shoqerohen gjithashtu edhe me Leje te Transportit te Mallrave(te 

vlefshme),leshuar nga organet kopetente ne emer te shoqerise apo subjektit pronar te mjetit ,ne 

perputhje me legjislacionin ne fuqi. 

h) Autoriteti Kontraktor rezervon te drejten te verifikoje dhe kontrolloje ne çdo kohe deri ne 

perfundimin e kontrates mjetet e pajisjet teknik 

i) Makinerite e mesiperme nuk duhet te jene te angazhuara ne kontrata te tjera,(Deklarate nga 

Administratori I Shoqerise Ofertuese). 

j) Per linjen e inerteve ne rast se Operatori Ekonomik i disponon ne pronesi duhet te paraqese 

aktin  e  pronesise perkatesisht, ne rast se operatori ekonomik nuk i disponon ne pronesi , 

duhet te paraqese kontrate qeraje apo kontrate furnizimi. Referuar specifikimeve teknike te 
realizimit te objektit,  

k)   Linja per prodhim asfaltobetoni  duhet te kete nje largesi jo meshume 40km nga vend i punimeve te 
ketij objekti qe te mundesohet permbushja e standarteve te  percaktuara ne VKM Nr 628 date 
15.07.2015 “Per miratimin e Rregullave Teknike te Projektimit dhe Ndertimit te Rrugeve”te ndryshuar, 
që te  mund të garantojnë furnizimin e materialeve brenda kushteve teknike.  

7.1Cdo ofertues duhet te paraqese grafikun e punimeve te firmosur dhe vulosur nga 

administratori. Ne rast BO grafikun e punimeve  duhet te jete i firmosur  dhe vulosur nga  

secili prej administratoreve perkates. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mesiperme eshte vendosur sipas pikës 4, të Nenit të 77, të Ligjit Nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, 

germa ”d” të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

“6. Përtëprovuarpërshtatshmërinëpërtëkryerveprimtarinëprofesionale, 

kapacitetetteknikedheprofesionale, autoriteti/entikontraktorkërkon:… d) mjetet e 
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pajisjetteknike, tënevojshëmpërekzekutimin e objektittëprokurimit, që ka nëdispozicion 

apo qëmundt’ivihennëdispozicionoperatoritekonomikpërtëpërmbushurkontratën”. 
Nepermjet ketyre kerkesave, Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet 

teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që kane në dispozicion apo që 

mund t’u vihen në dispozicion me qellim permbushjen me sukses te kontratës objekt 

prokurimi.Çdo mjet i kërkuar përkon me proceset ndërtimore sipas zërave përkatës të 

Preventivit. Dokumentacionishoqëruesikërkuarpërmakineritë, 

provoncertifikiminligjordhetekniktëmjetevetëdisponuaranëpërmjetKontratëssëShtitjes apo 

KontratëssëQirasë. Ky dokumentacionijepgaranciAutoritetitKontraktor se punimet do 

tërealizohen me cilësi, siguridhenërespektimtëGrafikuttëPunimeve (icili do tëpublikohetsëbashku 

me Dokumentat e Tenderit). 

Përsaipërketvlerëstëfondit limit përllogaritjaështëbërësipasPreventivit të projektit teknik 

të realizuar nga firma fituese, sidhebazuarnëvendimin Nr. 629, datë 15.7.2015 

“Përmiratimin e 

manualevetekniketëçmimevetëpunimevetëndërtimitdhetëanalizavetekniketëtyre” 

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. 

 

 

 Njesia e Prokurimit 

 


