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                                                           BASHKIA KUÇOVË 

 

                                                                                                          Data _____ / _____  / 2023 

 

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 automjet zjarrfikës”  

 

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

 

Kodi  34144210-3 

 

 

VLERA E FONDIT LIMIT :  
 

Fond limit  : 9 086 600 (nëntë milion e tetëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind) lekë 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 Kuçovë ka hartuar procesverbalin për argumentimin 

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

me përmbajtjen si më poshtë : 

 

 

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 
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a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3 ; 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit 

 

 

Argumentimi : Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM 

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

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

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

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit 

 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:   

 

2.2.1 Operatorët ekonomikë ofertues duhet të japin informacione në bilancet e tyre vjetore për 

një periudhë maksimumi tre vitet e fundit financiare duke filluar nga data e publikimit të 

njoftimit të kontratës, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në 

rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të neni 41, pika ”c”, të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 

“Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të 

miratuar”, i ndryshuar, 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.  

 

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 dhe xhiros mesatare është bërë duke iu 

referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të 

ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin 

mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi 

të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme 

në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të ketij ligji. 

Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit 

pasardhës, duke paraqitur në të njejtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe 

çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. 

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, është bërë duke iu referuar 

parashikimit në nenit 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për 

auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave 
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financiare vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë 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 kontabël, për dy vite radhazi, 

tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) 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".  

 

 

2.2.2 Vërtetim për xhiron minimale vjetore për tre vitet e fundit ushtrimorë duke filluar nga data 

e shpalljes së njoftimit të kontratës, të ketë një vlerë jo më të ulët se 30% e vlerës së fondit limit 

që prokurohet. 

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

nenit 43, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik 

 

2.2.3 Vërtetim i shlyerjes së gjithë detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike për të gjithë 

kontratat të energjisë që disponon operatori ekonomik në Shqipëri. 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomik duhet të vetdeklarojnë në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit. 

 

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 40, pika 7, gërma a) të VKM nr.285, datë 

19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. 

 

 

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të 

kryera gjatë tre viteve të fundit ushtrimore duke filluar nga data e shpalljes së njoftimit të 

kontratës, në një vlerë jo më të vogël  se 15 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate . 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4, 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 përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, 

prandaj është kërkuar që furnizimet  e mëparshme të ngjashme të jenë jo më pak se 15 % të 

vlerës së fondit limit që prokurohet, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e 

sipërcituar. 

 

 

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme: 

 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme të kategorisë VII.3.B.2 “Licencë për 

blerjen, shitjen e mjeteve me motor dhe rimorkio” të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenit 40, pika 5, gërma a e VKM nr.285, datë 19.05.2021  

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, Ligjin Nr. 9573, datë 

03.07.2006, “Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motorr, të 

rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që 

lidhen me to”, i ndryshuar, VKM Nr. 107, datë 10.02.2016, "Për një shtesë në VKM Nr. 538, 

datë 26.05.2009, Për Licencat dhe Lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të 

Biznesit (QKB) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta e ndryshuar" Udhëzim Nr. 

1545, datë 29.03.2016 ”Licencë për blerjen, shitjen e mjeteve me motor dhe rimorkio” 

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat 

profesionale për prodhimin dhe/ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga 

autoritetet kompetente shtetërore. 

“...Për të provuar përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike 

dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon licencat profesionale për prodhimin dhe ose 

furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore...” 

 

Disponimi i licencës së mësipërme nga ana e ofertuesve, garanton autoritetit kontraktor 

për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

 

 

2.4. Operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin një deklaratë me shkrim me anë të së cilës 

marrin përsipër të kryejnë shërbimin e transportit të mallit objekt prokurimi brenda afatit 
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dhe sipas specifikimeve teknike të percaktuara nga Autoriteti Kontraktor në dokumentat 

standarte të tenderit. 

Ky kriter plotësohet me Vetdeklarim 

 

2.5 Në çmim përfshihen të gjitha shpenzimet për Taksat Doganore, çertifikatën e pronësisë,  

targimin e automjetit dhe  regjistrimin e tij, siguracioni TPL dhe kolaudimi fillestar i tij. 

 

2.6 Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë deklaratë garancie për mallin e ofruar, në të 

cilën të jenë përcaktuar dhe përshkruar qartë të gjithë termat dhe kushtet e garancisë teknike që 

mbulon ofertuesi, si dhe periudha e garancisë teknike jo më pak se 1 (një) vit, duke filluar ky afat 

nga data e marrjes në dorëzim të mallit objekt prokurimi. 

 

 

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

Dhënia e informacionit të rremë, përbën shkak për skualifikim, si dhe do të veprohet 

konform parashikimeve të LPP. 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

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

përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë 

cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në 

përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të 

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

argumentuarçdokërkesë funksionale ose performance, apo/dhe  çdo standard të kërkuar,  ku 

çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Automjet zjarrfikës 

 

Viti i prodhimit Mjet i Ri   

Kilometrat e përshkruara [Km] 0 

Fuqia motorrike [kW /Hp]  Min 94 /125 – Max 110 / 147 

Lënda djegëse  Diesel (nafte) 

Emëtimi i Gazrave Jo më pak se Euro 5 

Konfigurimi i akseve 4 x 2 

Transmisioni Manual / Automatik  

Timoni Në krahun e majtë 

Kabina Dobjo kabin 

Kapaciteti i  sediljeve në kabin Jo më pak se 6 persona 

Dimesionet e mjetit [mm]  

Gjatësia  Min. 7000 – Max .7500 

Gjerësia Min.2100 –  Max .2500 

Lartësia Min. 3100 – Max .3300 

Shasia   Min. 3200 – Max. 3400  

Pesha [kg]  

Pesha totale e mjetit Jo më pak se 6800 

Pompa    

Prurja  Jo më pak se 20L/s@1.0Mpa 

Kapaciteti rrezervuarit [ Lt ]  

Kapaciteti mbajtes i ujit  Jo më pak se 2000 

Kapaciteti i mbajtës së shkumës Jo më pak se 180 

Materiali i rezervuarit  Çelik karboni (trashësia e poshtme min 4 

mm, trashësia anësore min 3 mm, trashësia e 

sipërme min 2 mm)  

Sistemi i shuarjes së zjarrit  

Presioni i ujit ≥ 50 m 

Lartësia e hedhjes  Jo më pak 7 m 

Rrotullimi   360 ° 

Ngritja  -15-+45° 

Sistemi i tubave  

Tub i thithjes 2 dalje DN135 në të dyja krahët e pompës 

Tubacioni në depozitën e ujit  Ø  65 

Tubacioni në dalje 2 dalje DN80 dhe 2 dalje DN65 me valvula 

në mes të dhomës së pompës 

Tubacioni ftohës Valvul për kontrollin e ftohjes në PTO 

Sistemi i monitorimit të zjarrit  RPM / Vakum / presion uji / tregues i 

nivelit të lëngjeve etj. 
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Aksesoret   

Zorrë thithëse  2 copë (4000mmX2) 

Filtër uji  1 copë 

Shpërndarës uji 1 copë 

Kolektor uji  1 copë 

Tub uji Φ65 ×20ｍ 6 disqe (presion normal) 

Tub uji Φ80 ×20ｍ 4 disqe (presion normal) 

Adaptor me diametër të ndryshëm 2 sete 

Adaptor me forma të ndryshme 1 set 

Sëpatë zjarri 1 copë 

Mbrojtës zorre  1 set 

Çelës hidraulik 1 copë 

Kovë zjarri   1 copë 

Fikse zjarri  1 copë 

Lopatë zjarri  1 copë 

Çekiç  1 copë 

Levë zjarri 1 copë 

 

 Garancia e automjetit zjarrfikës të jetë për një periudhë kohe jo më pak se 1 (një) vit nga 

data e dorëzimit  të tij nga operatori ekonomik fitues;  Për me tepër autoriteti kontraktor 

si formë garancie nuk do të çlirojë sigurimin e plotë të kontratës të paguar nga operatori 

ekonomik fitues. Nё çdo rast, tё paktёn 25% e vlerës korresponduese të sigurimit të 

kontratës, do tё mbetet si garanci deri nё pёrfundim tё afatit tё sigurimit të kontratёs në 

përputhje me parashikimet e nenit 36 pika 2 të VKM-së Nr 285 datë 19.05.2020 “Për 

Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” të ndryshuar. 

 

 Në çmim përfshihen veprimet që kryhen për sjelljen e automjetit zjarrfikës pranë 

autoritetit kontraktor, zhdoganimin dhe shpenzime të tjera deri në targimin e automjetit 

dhe me regjistrimin e tij (leja e qarkullimit, çertifikata e pronësisë, targa, siguracion etj). 

 

Në hartimin e specifikimeve teknike njësia e prokurimit i ka qëndruar me rigorozitet kuadrit 

ligjor në fuqi dhe Rekomandimit të APP, duke caktuar një minimum të mundshëm për 

specifikimet konkrete të mjetit, si fuqia e motorit, pesha e tij, dimensionet, kapaciteti i 

rezervuarit, kapaciteti i shkumës etj, duke lënë të hapur garën ndërmjet operatorëve ekonomik. 

Plotësimi i specifikimeve teknike si më sipër cituar mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë 

kandidatet dhe ofertuesit, dhe nuk shërbejnë si pengesë për konkurimin e hapur për prokurimin 

publik. 
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Për sa më sipër, njësia e prokurimit gjykon se hartimi i specifikimeve teknike është kryer në 

përputhje me frymën e legjislacionit të prokurimit publik, dhe i shërben qëllimit të autoritetit 

kontraktor për zbatimin e kontratës me sukses dhe në kohë. 

Hartimi i specifikimeve teknike përmbushen nga një shumëllojshmëri markash dhe modelesh, 

duke rritur njëkohësisht konkurencën midis operatorëve ekonomik të interesuar. 

Mosplotësimi i specifikimeve teknike si më sipër cituar nga ana e operatorëve ekonomik 

ofertues, do të çoj në skualifikimin e operatorit ekonomik. 

Mjeti do të merret në dorëzim nga një komision i posaçëm, vetëm në rastet kur plotësohen 

specifikimet teknike të hartuar nga autoriteti kontraktor. 

 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

 


