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Data 23.01.2023 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË 

 

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE 

KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit) 

 

 

OBJEKTI I PROKURIMIT:  

 

FV NDRICIM RRUGA “BAJRAM TUSHA” L.14 SHKOZET. 

 

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

 

Kodi CPV:  34993000 – 4 -Ndriçues rrugorë 

 

VLERA E FONDIT LIMIT: 8.501.974 (Tetë milion e pesëqind  e një  mijë e nëntëqind e 

shtatëdhjetë e katër) lekë pa  TVSH 

 

Argumentim: 

MBI PËRGATITJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE PËRLLOGARITJEN E VLERËS 

LIMIT TË KONTRATËS  

 

Në zbatim të urdhërit të grupit te Specifikimeve nr.03 nr.48 prot, datë 05.01.2023. të Titullarit të 

Autoritetit Kontraktor, “Mbi Përgatitjen e Specifikimeve Teknike dhe Përllogaritjen e Vlerës Limit 

per objektin e mësipërm, të planifikuar për tu kryer në programet e investimeve. 

Grupi i specifikimeve teknike, pasi u njoh me objektin e prokurimit:   

1. Dokumenteve  sipas  buxhetit te bashkise te vitit  2023 të miratuara  nga Këshilli Bashkiak, 

për fondin limit. 

 

2. Dokumentat  lidhur me projektin, preventivin dhe specifikimet  teknike të punimeve, te 

hartuar nga  Drejtoria e Projekteve dhe Infrastruktures ne Bashkinë Durrës. 

 

PËRCAKTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE :  

Në përcaktimin e specifikimeve teknike, grupi i punës u mbështet në: 

Specifikimet tenike të hartuar nga Drejtoria e Projekteve dhe Infrastruktures , objekt i këtij prokurimi. 

Specifikimet Teknike të Përcaktuara në këto Dokumente janë në përputhje të plotë me kërkesat e Ligjit 

nr.162 datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 
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1. PËRLLOGARITJA E VLERËS LIMIT TE KONTRATËS  

Për përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, Mbështetur në Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 dhe 

VKM, Nr 285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, neni 76, sipas të 

cilit: 

Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i referohet një ose më shumë 

alternativave të renditura si më poshtë vijon: çmimet e botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), 

ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet 

tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj); ose/dhe 

a) çmimet e tregut; ose/dhe 

b) çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga 

autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe  çmimet ndërkombëtare, të botuara. 

Grupi i punës u bazua në projektin dhe preventivin e paraqitur nga njësia e projektit dhe infrastrukurës 

për projekt zbatimin e objektit,  konkretisht ne manualin nr.629 datë.15.07.2015, per “Miratimi i 

cmimeve”  si dhe per disa zera ne cmimet e tregut me analizat perkatese. 

Afati i realizimit të punimeve është  32 dite, sipas grafikut te punimeve. 

Garancia per mbulimin te difekteve ,që mund te lindin gjatë shfrytëzimit të objektit , nga ana e firmës  

të jetë 2 vjet . 

 

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 Durrës ka hartuar procesverbalin për argumentimin 

dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, 

me përmbajtjen si më poshtë: 

Sipas specifikimeve bashkangjitur të hartuara, vendosur dhe perllogaritur nga struktura të 

posacme të specializuara, e konkretisht nga: “Grupi i punes për hartimin e specifikimeve teknike 

dhe perllogaritjen e fondit limit”, mbështetur në Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” 

 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8 
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Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të 

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

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenin 39, pika 

6/b,  të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”si dhe 

nenit 

______________________________________________________________________________ 

(Shënim: përcaktoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin 

e ndonjë kërkese specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale që lidhet me objektin e 

prokurimit apo nevojën që operatorët ekonomikë të regjistrohen në një nga regjistrat 

profesionalë ose tregtarë, kur njё gjё e tillё ёshtё e detyrueshme nga legjislacioni pёrkatёs). 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të 

paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 3’400’000  lekë. 

 

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

procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  nenin 43, të VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën  

dhe volumin e saj. Vlera e xhiros është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për 

njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet 

dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka 

në funksion të realizimit me sukses të kontratës. 

Kerkesa e mesiperme eshte bazuar ne vleren e fondit limit te kesaj procedure,si dhe  mbeshtetet 

ne në nenin 77, pika 3, e LPP, VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”,neni 43,b 

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne 

Ligjin 9920 date 19.05.2008, Per Procedurat Tatimore ,neni 64 Deklarata Tatimore 

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

mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros 

brenda këtij marzhi. 
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2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020, 2021, 

të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, në rastin kur janë në 

kushtet e përcaktimeve ne perputhje me Ligjin nr.10091, datë 05.03.2009 Per auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar, i 

ndryshuar. Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në bilancin/et e kërkuara nuk ka raport 

negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

 (Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor) 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe  

nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”.  

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar 

legjislacionit të fushës, konkretisht, në Ligjin  nr. 9920  date 19.05.2008 ”Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij. 

Kërkesa për paraqitjen e bilnaceve është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e 

kontratës, natyrën  dhe volumin e saj, që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e 

gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të 

paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme, gjithçka në funksion të 

realizimit me sukses të kontratës 

2.2.3 Një dokument që vërteton se (subjekti juaj) i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe 

tarifave vendore, për vitin 2022 referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore” i ndryshuar, si dhe sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak përkatës ku subjekti ushtron 

aktivitetin, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore (Në rastet e bashkimit të operatorëve 

ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë ketë dokument). 

Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas 

shtojces 8 ne DST. 

 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, e LPP, si dhe të VKM 

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

Kjo kerkese bazohet ne Ligjin nr.9632,date 30.10.2006 ,Per sistemin e taksave vendore i ndryshuar, neni 

5, pika c, sipas afateve te miratuara te kryerjes se pagesave te percaktuara nga cdo njesi e qeverisjes 

vendore . 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme: 

a)  punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 2’500’000 

Lekë, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,  

ose 
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b)  punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë 

së bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se 8’000’000 lekë.  

 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

 

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin dëshmitë e mëposhtme:  

 

Vërtetime të lëshuara nga një autoritet/ent publik, për përmbushjen me sukses të 

kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së 

bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve, të shoqëruara me formular 

vlerësimi sipas shtojcës 9. 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, kërkohet: Vërtetime, 

për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të 

kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj 

dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me 

sukses të punëve. 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 55, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”.  

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

Referuar fondit limit sipas nenin 55, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” 

 

 

 Aftësitë teknike dhe profesionale te tjerat si me poshtë janë hartuar, vendosur dhe 

perllogaritur nga struktura të posacme të specializuara, e konkretisht nga: “Grupi i punes për 

hartimin e specifikimeve teknike dhe perllogaritjen e fondit limit”, mbështetur në Vendimit të 

Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”: 

 

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për 

zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë , e cila përfshin kategoritë e mëposhtme: 

 

 NP-1  A Punime gërmimi në tokë 

 NP-11 A Nderttim për N/stacionet, kabina e transformatorëve linja e TN e të 

mesëm dhe shpërndarjen e energjisë 
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(Shënim: përcaktoni kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me 

legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, 

sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë). 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, 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”, si dhe Vendim 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”, i 

ndryshuar. 

(Shënim: përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor që parashikon licencimin në fushën e zbatimit të 

punimeve të ndërtimit, kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me 

legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, 

sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë). 

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

Katego

ria e 

kërkua

r 

Pershkrimi 

i kategorisë 

sipas 

legjislacion

it të fushës 

Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në 

preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse 

Niveli i 

klasifiki

mit i 

kërkuar 

për 

kategori

në 

respekti

ve 

Vlera e 

punimeve që 

parashikohe

n të kryhen 

në preventiv, 

që 

përfshihen 

në 

kategorinë 

përkatëse 

NP-1 A 1. Puni

me gërmimi 

në tokë 

Punime gërmim dheu 
 

1.  Germim kanali ne tok te zakonshme,me krah,per    

shtrirje tubi elekt. 

2.F.V. Puseta plastike  me kapak te forte RIC 1084  
+1086. 

3.Tokëzues celiku zinku 1.5m  

4.F.V. tub celiku  me Ø=140mm. 

5. tub plastik fleksibël D=80 me dy veshje 

 

6.Shtrese betoni C 16/20  

  

 7.Shtrese rere t=10 cm , mbi tub dhe nen tubin elektrik 

 8.Prerje asfalti nga  dy anet. 

A, 0-20 

milionë 

lekë 

A. 

 

Tot.  

474,720 

lekë  
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 9.Shtresë asfalti riparim rruge 

 

 

NP-11 
A  

2. Nde

rttim per 

n/stacion 

kabina e 

transformat

ore, linja të 

tn, të 

mesëm dhe 

shpërndarja 

e energjisë 

 

A.Linjat e shperndarjes se energjis ne TU 

1.F.V.Kabell  cu FROR 5 x 6mm2 ,tokezimi me 

neuter te perseritur. 

2. Kabëll  CU FROR Ø 3x 2.5mm2 . 

3. F.V.ne toke kabllo Cu fuqie ÷1000V, 

4x10mm2 per furnizimin e paneleve. 

4. Kuadër komandimi komplet me automat dhe 

fotoelement (kompletuar) 

5. FV. Ndriçues rrugor Led  90-120 W 15300-

20400 Lm, skeda Led, me lente asimetrike 

rrugore me guarnicion silikoni për temperturë 

mbi 200˚  e montuar në një trup njësi alumini 

me ftohës në form grile për shkëmbim 

temperature . me shkallë mbrojtje IP65 , trupi 

ndriçuesit alumin i anodizuar i lyer me bojë 

elektrostatike RAL 9022.     

 

6. Shtyll cilindrike dekorative H-12.8m, çeliku i 

zinguar ne te nxehte dhe e lyer me boje 

elektrostatike me shkalle mbrojtjeje IP 66 + . 

5 Ndricues jo me te vogel se 

100w,15300lm,4000-5000k, Ndricuesi  do te 

perdoret ne rretherrotullim, e kompletuar me 

te gjithe elementet dhe aksesoret.TIPI 2. 

 

    7. FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m 

PAICC-3 

8.F V krah dy degesh per shtulla metalike per 

ndricim 

9.FV. Automorset, Kapak për shyllat e ndricimit. 

10. Tub kanalizimi pvc Ǿ 170 mm per shtyllat 
 

 

 

A, 0-20 

milionë 

lekë 

A. 

 

 

 

Tot.  

8,027,074 

lekë 
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 2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë: 

a. Inxhinier Elektrik 1 (një) 

Për stafin e sipërcituar të disponoje dokumentacion që vërteton profesionin si: diploma e 

inxhinierëve dhe kontrata pune.  

Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas 

shtojces 8 ne DST. 

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

stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë: 

a. Inxhinier Ndërtimi 1 (një) 

 

Për stafin e sipërcituar të disponoje dokumentacion që vërteton profesionin si: diploma e 

inxhinierëve dhe kontrata pune. 

Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas 

shtojces 8 ne DST 

 

2.3.5. Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më 

poshtë:                                                      

a. Teknik Ndërtimi  1 (një) 

b. Elektricist   6 (gjashtë) 

c. Manovratorë    1 (një)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

d. Drejtues Mjeti   1 (një)  

e. Puntor te thjeshtë          4 (katër) 

 

Për stafin e sipërcituar të disponoje dokumentacion që vërteton profesionin si: dëshmi 

profesionale të punonjësve ose ekuivalenti i tij/saj dhe kontrata pune. 

Ndërsa për punëtori të thjeshtë, të disponoje një vetëdeklarim nga shoqëria, ku listohen si 

punëtorë të thjeshtë 

Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas 

shtojces 8 ne DST. 

 

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë: 

……………………………………………………………………………………………… 

(Shënim: listoni dokumentacionin provues që dëshmon disponimin e stafit kryesor, mbështetës 

dhe të specializuar/kualifikuar të kërkuar, dhe nëse është rasti kërkesat për licencat profesionale 

individuale, apo certifikimet/kualifikimet që duhet të disponojnë anëtarët e stafit, sipas 
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parashikimeve të legjislacionit në fuqi, si dhe insitucionin që lëshon këto licenca apo 

certifikime/kualifikime). 

Argumentimi: 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”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të 

dëshmojnë që kanë  personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.  

Konkretisht: 

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të 

punimeve. 

 Inxhinieri Elektrik është i nevojshëm për inspektimin e  punimeve elektrike, në të cilën 

do bëhet shtrimi i linjave dhe lidhja e tyre, lidhja e ndricuesve dhe kuadrot e komandimit. 

 Inxhinieri i Ndërtimit është i nevojshëm për punimet e ndërtimit do te jete pergjegjes per 

kontrollin e cilesise të gjithë betonit, për punën qe përfshin ky seksion specifikimesh. 

 Tekniku i Ndërtimit ndjek nga afër ecurinë e vazhdueshme të punës në objekt gjatë të 

gjitha fazave si: gërmimi, betonimi etj. Tekniku lexon dhe kontrollon zbatimin e proejktit 

në përputhje me kushtet teknike të zbatimit dhe informon inxhinierin për ecurinë e punës 

në kantier, duke koordinuar punen ne fronte të ndryshme.  

 Elektricistët janë të nevojshëm për zbatimin e kontratës pasi zërat e preventivit përmbajnë 

pjesën më të madhe punime elektrike. 

 Manovratorët janë të nevojshëm për drejtimin e mjeteve të rënda. 

 Drejtuesit e mjetit janë të nevojshëm për drejtimin e mjeteve si  vinç,kamion, 

kamioncinë, Automjete për  platforma per punime ne lartesi etj. 

 

(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar punimet apo veprimtaritë 

konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat 

dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe për llojin e licencës/certifikatës/kualifikimit të 

kërkuar për secilin prej tyre, nëse është rasti, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor 

konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo certifikimin  e tyre). 

 

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

disponojë fuqi punëtore prej minimalisht 15 persona, në listpagesa sipas 

formularëve standart për sigurimet, për muajin e fundit, të cilit i takojnë pagesat me 

datën e hapjes së ofertës. Dokumenta të konfirmuara nga institucioni përkatës sipas 

legjislacionit ë fuqi (nëpërmjet formës elektronike). 

 

Ky kriter përmbushen nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit 

përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST. 

 

2.3.7 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, 

mjetet dhe pajisjet e mëposhtme: 
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 Kamion me masë maksimale te autorizuar  7.5 – 18 ton  Copë 1  

 Mjet me platform për punime në lartësi    Copë 1    

 Betoniere krahu       Copë 1 

 

Për mjetet dhe pajisjet e sipërcituar të disponojë:  Dëshmi, që ka në dispozicion apo 

mund t’i vihen në dispozicion sipas Kodit Rrugor operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutimin e kontratës të shoqëruar me dokumentat si: Leja e qarkullimit, Çertifikata e 

Kontrollit Teknik, Foto e mjetit (Për mjetet dhe pajisjet e tjera që nuk janë të shënuara në 

rregjistra publike duhet të disponojë dokumenta që vërtetojnë pronësinë/qiranë dhe 

libreza/te dhena teknike, ose ekuivalenti i tij/saj) 

Ky kriter permbushet nepermjet paraqitjes se Formularit permbledhes te Vetedeklarimit sipas 

shtojces 8 ne DST 

 

Argumentimi: 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/ç dhe 6/d, 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 kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e 

objektit të prokurimit, si dhe  mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të 

prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të 

përmbushur kontratën. 

Për të përcaktuar numrin e punonjësve dhe të mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e 

kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht:  

Numri i stafit kryesor dhe  mbeshtetes eshte llogaritur ne baze te volumeve te punes dhe 

grafikut te punimeve. 

Referuar VKM nr.629 datë.15.07.2015, “Për Miratimin e Manualeve Teknike të Çmimeve të 

Ndërtimit dhe analizat teknike të tyre’’,është bërë përllogaritja teknike e 

mjeteve/makinerive/pajisjeve të nevojshme për zbatimin e kontratës, sipas zërave të preventivit 

dhe specifikimeve teknike të hartuara nga specialistët e fushës. 

 (Shënim: përcaktoni aktin ligjor apo nënligjor, në bazë të të cilit është bërë përllogaritja teknike 

e numrit të punonjësve dhe mjetet/makineritë/pajisjet e nevojshme për zbatimin e kontratës) 

 

Shënim: Autoreteti /enti kontraktor  mund të kërkojë edhe: 

Argumentimi i specifikimeve teknike 

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin 

qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve 

që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit 

të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 39, 

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”. 
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Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet 

asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose 

shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi 

ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose 

produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e 

mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të 

nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”. 

 

2.3. 8    Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

Kriteret për shpalljen e ofertës fituese 

Bazuar në pikën 3, neni 45 Seksioni III  VKM 285, datë 19.5.2021 PËR MIRATIMIN E 

RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK “Për punët/mallrat/shërbimet që kanë specifikime 

të thjeshta, standarde teknike të mirënjohura dhe janё lehtёsisht tё gjendura nё treg, oferta 

ekonomikisht më e favorshme, bazohet në çmimin si i vetmi element i ndryshueshёm 

ndёrmjet ofertave” 

Specifikime teknike, projekti, preventivi, grafiku dhe kriteret kualifikuese u pasqyruan në DT, 

me të dhenat e meposhteme: 

1.  Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor  

Emri  Bashkia Durrës   

Adresa    Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës 

Tel/Faks 052 22 23 10    

E-mail info@durres.gov.al   

Ueb-faqe www.durres.gov.al   

 

2.  Lloji i procedurës së prokurimit:  Procedurë e Hapur E Thjeshtuar Punë  

 

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit:  REF-56547-01-23-2023 

 

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “FV ndricim rruga “Bajram Tusha” L.14 

Shkozet” 

  

5.  Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Kodi CPV: 34993000 – 4 -Ndriçues 

rrugorë 

 

6. Fondi limit:  8.501.974 (Tetë milion e pesëqind  e një  mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër) 

lekë pa  TVSH. 

 

7.  Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 32 (ditë) 

mailto:info@durres.gov.al
http://www.durres.gov.al/
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8. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 03.02.2023 Ora 10.00                           

 

 
 

Dokumentat e tenderit me kërkesat si më sipër firmosen nga  anëtarët e njësisë së prokurimit,  

pas miratimit te gjithe anetaret e njesise kane akses (autorizohen) për botimin e tyre në rrugë 

elektronike  pranë APP(www.app.gov.al).  

 

 

 

Njësia e  Prokurimit 

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

