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                                 R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

                                 BASHKIA E TIRANËS  

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE E GJELBËRIMIT 

         DREJTORIA JURIDKE DHE PROKURIMEVE 

                                        SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr.        Prot  Tiranë më,   .02.2023 

 

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall  

 

 

     PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE 

TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM   

                         TE KONTRATES ME OBJEKT PROKURIMI 

        “BLERJE KANCELARI” PËR NEVOJAT E DPPGJ PER VITIN 2023 

 

OBJEKTI PROCEDURËS:“BLERJE KANCELARI” 

 

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT 

(CPV): FPP) 30190000‐7 
 

VLERA E FONDIT LIMIT: 1 166 000 (njemilion e njeqind e gjashtedhjete e 

gjashtemije) lek (pa TVSH) me burim financimi buxhetin afatmesem 3 vjecar 

2023-2025. 

 

I mbajtur sot më date  08.02.2023,  në  DPPGJ – Tirane, në prani të anëtarëve të Njësisë 

së Prokurimit të ngritur me Urdhër të Titullarit të AK, për miratimin e dokumentave të 

tenderit « Tender i hapur i thjeshtuar» ,bazuar në nenin 55 te VKM 285 dt. 19.05.2021 

si dhe nenit  49 te Ligjit 162/2020 «Per Prokurimin Publik» me mjete elektronike, me 

afat 25 ditë nga data e lidhjes se kontrates mbi sasinë e mallrave të cilat kërkohet të 

kontraktohen sipas tabeles si më poshtë vijon: 

 

 

 

 

 

 

 



SASIA E MALLIT  
 

Nr. Emërtimi/Artikujve Njësia Sasia Specifikime teknike të 

mallrave 

1 Dosje me mekanizëm  Copë 250 Dosje me mekanizëm, 

Formati A4, gjerësia deri 

në 8 cm,  me kuti e 

plastifikuar 

 

 

. 

2 Dosje plastike me 

ngjitëse 

Copë 300 Formati A4 , plastike me 

mbyllje me ngjitje.  

3 Qese A4 (100 fletë) 

të trasha 

Pako 200 Pako me 100 qese plastike 

A4 për konservimin e 

dokumentave ose 

vendosjen në dosjet me 

mekanizëm. 

4 Staples 24/6 + 23/13 

100 kuti 24/6 

100 kuti 23/13 

 

Kuti 200 Makine  kapse aktesh 

24/6+23/13.Te jete 

metalike me trup metalik 

gri e erret dhe pjese 

plastike te zeza. Te jete 

shume cilesore 

5 Kapëse dokumentash Kuti 200 Kapse dokumentacioni 

Sqarim: Kapese 

dokumentash min 3cm-5 

cm max (materiali metalik) 

6 Kapëse aktesh  Kuti 200 Kapëse aktesh deri ne28 

mm, Përmasa :deri ne  28 

mm, materiali metal, 

paketimi 100 copë. 

7 Stik ngjitës deri në 

36gr 

Copë 400 Stik deri ne 36 gram 

8 Stilolapsa  Copë 800 Stilolapsa 

blu,majasferike. 



Blu 400 cope 

Te kuqë 400 cope 

Stilolapsa të 

kuq,majasferike 

9 Libër Magazine deri 

në 200 flete 

Copë 100 Liber Magazine I thjeshte 

10 Bojë vule Copë 50 Ngjyrë blu  

11 Mbajtëse vule Copë 50 Mbajtese vule/tampon vule 

blu 

12 Kohë shënues Copë 1000 Kohe shenues per pagat 

13 Lapsa Copë 900 Lapsa te thjeshte me 

gome 

14 Leter format A4 

80g/m2 

RIZMA 1400 Leter fotokopje A4 80g/m.- 

Përmasa 29.7x210, A4.- 

Lëmueshmëria:  80-130 

ml/min.- Amballazhimi: 

Mbështjellje kundër 

lagështirës dhe kuti me 

kapacitet 5 risma.- 

Përdorimi për fotokopje dhe 

printim.- Lagështia: 3.5-

4.5%.- Trashësia: 101-107 

µm.- Dukshmëria:>94%.- 

Shkëlqimi: 101-115%.- CIE 

bardhësia: 157-163.- Letra 

të mos bllokojë makinën 

fotokopjuese apo printerin.- 

Të qëndrojë e rrafshët pas 

printimit apo fotokopjimit.- 

Të mos lëshojë pluhur letre 

pas printimit apo 

fotokopjimit.- Të jetë e 

përshtatshme për printim në 

të dyja anët.- Të plotësojë 

standardet që letra të 

mbahet për kohë të gjatë në 

arkivë sipas ISO-s 9706 ,80 

gr/m2 - Të mos jetë e 

ricikluar. - Me risma 500 

flete secila. Ngjyra e 

bardhe. Vendi I origjines 

duhet te jete Europian. 



Te kete kualitet ne 

printim dhe te konsumoje 

sa me pak boje. 

Me barkod te stampuar 

original te prodhuesit. 

15 Makinë kapëse 

aktesh 23/13 

Copë 60 E pershtatshme per te 

kapur min 80- max 90 

fletë 

16 Goma Fshirese Copë 300 Cilësi e butë për fshirje 

17 Kapëse aktesh  Kuti 200 Kapëse aktesh metalike, e 

fortë dhe me konstrukt të 

qëndrueshëm.me permas 

deri ne 41mm,paketimi deri 

ne 12. 

18 Fletë Udhëtimi Copë 14000 Flete udhetimi per floten 

transport 

19 Staples Copë 200 Staples, Përmasa  Nr 

10. 24/6, Staples, 100    

cope  NR.10 

100     cope 24/6 

20 Gërshërë Copë 100 Gërshërë zyre te thjeshta  

21 Makinë llogaritëse 

profesionale 

Copë 60 Me llogaritje të dyfishtë 

energjie për zyra. Deri 16 

digit 

22 Set tavoline lekure Copë 20 Tapet tavoline me xhep te 

brendshem min 60-max 68 

x min 35- max 41 

Tapet tavoline me hapje 

nga lart min 45, max 53x 

min 33.5, mx 38.5 cm, 

Mbajtese dokumentash 

min 30, max 35x min 23, 

max 26 cm, Mbajtese 

stilolapsash min 13.5, max 

16x min 5, max 6.5 cm, 

Mbajtese Stick notes min 

10, max 11x min 10, max 



11 cm.Mbajtese statike e 

stilolapsit +ore min 20, 

max 22 x min 5, max 6 cm. 

23 Mbajtëse kancelarie 

 

Copë 80 Mbajtese  kancelarie,e 

madhe  me 4 vende , me 

sirtar material Hekur ,me 

sirtare per leter A4 

 

24 Korrektor Copë 400 I bardhë.per korigjim 

25 Evidenciator me 4 

ngjyra  

Copë 200 Me ngjyra të ndryshme. 

Evidenciatori shërben për 

evidentimin e fjalëve dhe 

paragrafëve të ndryshëm 

në një shkresë ose shënim 

në letër. 

26 Heqëse kapësesh Copë 200 Heqëse kapësesh me 

përbërje celiku ne forme 

pince. 

27 Blloqe te vogëla me 

ngjyra të ndryshme 

Copë 800 Letër me ngjitje 75 x 75 

mm. me ngjyra të 

ndryshme. 200-400 fletë 

një paketim 

28 Stilolapsa me gomë Copë 300 Stilolapsa me gomë të 

butë. 

29 Dosje të thjeshta  Copë 600 Dosje me llastik te 

thjeshte ngjyra te 

ndryshme 

30 Dosje me qese Copë 200 Dosje me 60 deri 100 

zarfa plastik ku ne 

kapakun e jashtem te kete 

xhep per vendosjen e 

etiketave 

100 copë me 60 qese 

100 copë me 100 qese  

31 Kalendar tavoline 

lekure 

Copë 80 Përmasat 15 x 30 cm min 

Përmasat 20 x 40 cm max 



32 Blinder clipps me 

madhësi të ndryshme 

32,18 

Copë 1000 Permasat nga 32 

mm,deri18 mm,  

600 copë  deri 32 mm 

400 copë deri 18 mm 

     

33 Bllokë axhende Copë 80 Imitacion  lëkure 

Sasia e fleteve 168 

Axhenda e vitit 2023, 

Permasat 23 x30 cm min- 25 

-32 max 

34 Sfungjer për shfletim 

dokumentacioni 

Copë 200 Sfungjer I cilesise 1 

35 Vinovil deri në 1 kg Copë 300 Vinovil cilesia e 1 

36 Staples 8/4 Kuti 200 Staples thumba 8/4 

37 Letër format A3 Pako 80 Letër fotokopje me ngjyrë 

A3 80gr/m3. Pako me 500 

fije.Te jete cilesi e 

pare.Europian. 

Te kete kualitet ne 

printim dhe te konsumoje 

sa me pak boje. 

Me barkod te stampuar 

original te prodhuesi 

38 Makinë kapëse 17/24 Copë 100 Makine kapse aktesh 

17/24 

39 Staples 17/24 Kuti 30 Staples thumba 17/24 

40 Prehëse lapsash Copë 50 Prehese lapsash e thjeshte  

41 Liber Protokolli Copë 45 Liber Protokolli I thjeshte 

me minimum nga 100 

flete deri ne 500 flete 

42 Fletë Hyrje  Copë 50 Flete Hyrje Magazine 

43 Fletë Dalje Copë 50 Flete Dalje Magazine 



44 USB 32 GB. 

50 Copë 

USB 64 GB 

50 Copë 

Copë 100 Te sigurojne ruajtje te 

sigurt dhe afatgjate te te 

dhenave,te jete cilesore. 

45 Zarfa letre të 

mëdhenjë. A3 

Copë  250 Zarfa letre  të mëdhenj 

A3,me letër 

speciale.Përmasat 30x40 cm 

(+/- 1 cm marzh gabimi), me 

mbyllje me ngjitje, ngjyre e 

bardhe me peshe 80gr/m2. 

46 Zafra letre te medhenjë 

A4 

Copë  250 Zafra letre te medhenj A4, 

me letër speciale.Përmasat 

23x33 cm (+/- 1 cm marzh 

gabimi), me mbyllje me 

ngjitje, ngjyre e bardhe me 

peshe 80gr/m2. 

47 Dosje per arkive me 

doreza 

Copë 200 Dosje plastike me gjeresi 

deri 20 cm per ruajtjen 

afatgjate te 

dokumentave.Mbyllje me 

percina ne 3 ane.Ne pjesen e 

dorezes duhet te kete xhep 

per etikete 

 



 

 

                        Artikulli me Nr.12,  Kohe shenues per pagat e punonjesve te DPPGJ 

 

 

      Artikulli me Nr.18, Flete Udhetimi per Floten e Transportit DPPGJ. 



 

 

LËVRIMI I MALLIT 

 

 Të gjithë artikujt do të sillen brënda 25 ditëve pas lidhjes së kontratës në 

magazinën e Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Rruga 

5 Maji, Tiranë, ku do të merren në dorëzim nga një komision i ngritur për 

marrjen në dorëzim të këtyre artikujve.  

 

 Mallrat do të sillen pranë DPPGJ me mjetet e kontraktuesit. Transporti i 

mallrave, përfshirë ngarkim - shkarkimin në magazinën e DPPGJ do të 

realizohet me mjetet dhe personelin e kontraktuesit. 

 

 Në momentin e dorëzimit të mallit tek autoriteti kontraktor, malli të 

shoqërohet me çertifikatën e cilësisë dhe origjinën e tij). 

 

 

 

Per objektin ne reference. 

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

proçedure prokurimi, është mbështetur tek grupi i punes i ngritur per hartimin e 

nevojave, specifikimeve teknike, llogaritjen e fondit limit dhe kritereve te vecanta 

teknike, te procedures ne reference. 

Gjithashtu NJP eshte bazuar në 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  DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE 

GJELBËRIMIT, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e 

nevojave, specifikimeve teknike, fond limit dhe kritereve te vecanta teknike, grupi 

i ngritur me urdher te titullarit te AK Nr. 172 Prot, date 26.01.2023. 

 

Data e hapjes së ofertave planifikuar date   20 .02.2023 Ora: 09:00 

 www.app.gov.al 

 Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  Shqip. 

 Dokumentat pa pagesë. 

 

Njësia e prokurimit, bazuar në parashikimet ligjore dhe në objektin e prokurimit, 

vendosi kriteret e kualifikimit, të cilat gjejnë pasqyrim në Shtojcën perkatese të 

DST –ve, kritere, të cilat u konsideruan si të nevojshme për përmbushjen e 

kontratës, në përpjestim me përmasat dhe veçoritë e objektit që prokurohet dhe 

konkretisht, si më poshtë vijon:  

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


 

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga 

Autoritetet/Entet Kontraktore. 

 

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;  

2. Ofertuesi duhet të paraqesë: 

 

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

Kjo pikë përmbushet sipas pikës a) të Kritereve të Përgjithshme (Vetëdeklarim, 

sipas shtojcës 8) 

 

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”. 

 

Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, njësia e prokurimeve bazuar 

në natyrën dhe përmasat e kontratës, specifikimet teknike , sasia e kerkuar e mallit, 

gjykon që pjesë e kritereve të vecanta për kualifikim të jenë dhe kriteret e tjera 

teknike, me qëllimin kryesor që t’i shërbejë autoritetit kontraktor ndër të tjera për 

njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve teknike, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të 

paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në funksion të realizimit 

me sukses të kontratës, konkretisht njësia gjykon vendosjen e kritereve si vijon : 

 

 

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:         

2.2.1.  Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të deklaratave të xhiros vjetore 

ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në 3 (tre) vitet e fundit 

ushtrimore (2019,2020,2021) nga data e zhvillimit të procedurës, vlera mesatare e 

të cilës të jetë jo më e vogël se 39% e vlerës se parashikuar te kontrates. 

 

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”. 

Për të rritur pjesmarrjen, për të  rritur konkurencen dhe gjithëpërfshirjen, njësia ka 

kërkuar që paraqitet deklaratë për plotësimin e kriterit, si kriter minimal, por 



gjithashtu duke i lënë mundësinë operatorëve që në cdo rast nqs e gjykojnë me të 

arsyeshme të sjellin edhe vërtetimin.  

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

bërë bazuar në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998 ”Për tatimin mbi të të ardhurat”, i 

ndryshuar, neni 29. 

 

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.  

Bazuar në pikën 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar: 

“Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti 

kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga 

autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, 

sipas pёrcaktimit nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nё kёto rregulla”, si dhe 

përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të 

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

kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të 

parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të 

këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë 

elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të 

njësuara me origjinalin”, pёr rrjedhojё sugjerojmё saktёsimin e kёtij 

përcaktimi, me qëllim shmangien e problematikave që mund të krijohen. 

 

Aftësitë teknike dhe profesionale:   

 

2.3 Kapaciteti teknik: 

 

2.3.1  Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e 

mëparshme të ngjashme, në një vlerë jo më të vogël se 19 % 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. 

 

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 dhe fatura tatimore të shitjes 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 të 

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 41, pika 3 (ose në rastin 

e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), 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 përvojën e 

nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet  e 

mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më te vogel se 19% të vlerës së 

perllogaritur te kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate tre viteve te 

fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates  

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

Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë 

objektin e kontratës, natyrën  dhe volumin e saj. Vlera e kërkuar 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 si dhe përvojën e duhur, gjithçka 

në funksion të realizimit me sukses të kontratës.  

Bazuar në pikën 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar: 

“Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti 

kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga 

autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, 

sipas pёrcaktimit nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nё kёto rregulla”, si dhe përcaktimet 

e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit 

dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të 

kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në 

shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe 

dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto 

dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me 

origjinalin”, pёr rrjedhojё sugjerojmё saktёsimin e kёtij përcaktimi, me qëllim 

shmangien e problematikave që mund të krijohen. 

 

2.3.2 Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i pajisur me Certifikatën e 

menaxhimit të cilësisë, ISO 9001:2015. Certifikata kerkohet te jete e 

vlefshme ne kohen e zhvillimit te tenderit. 

 



Argumentimi: Ky  kriter u vendos në përputhje me parashikimin e nenit 36 dhe 

nenit 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenit 

44, të VKM-seNr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”, ne baze te Njoftimit të Agjencisë së Prokurimit Publik Nr.2502 Prot., date 

09.04.2021, si dhe ligjit nr. 116/2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të 

konformitetit në Republikën e Shqipërisë”, ku percaktohet se kjo Çertifikate duhet 

të jetë lëshuar nga organizma çertifikues të akredituar. 

ISO 9001:2015 

ISO 9001 është standardi më popullor i publikuar në nivel ndërkombëtar. Ai 

përcakton kërkesat për një sistem menaxhimi të cilësisë të cilat mund të 

implementohen dhe certifikohen nga çdo shoqëri, pavarsisht dimensionit të saj apo 

fushës së aktivitetit. 

Kërkesat e ISO 9001:2015 i referohen aspekteve të ndryshme siç janë: implikimi 

në menaxhim, identifikimi i riskut dhe mundësive, sigurimi i konkurencës për 

personelin e shoqërisë, mirëmbajtja e pajisjeve dhe infrastrukturës, matja e 

kënaqësive të klientëve, përgjigje ndaj ankesave të marra dhe vlerësimi i 

furnitorëve. 

Certifikimi ISO 9001 përfaqëson një konfirmim të faktit që shoqëria respekton një 

seri kërkesash të pranueshme në nivel ndërkombëtar. Mbajtja e certifikimit sjell 

disa përparësi për shoqërinë siç janë: akses tek procedurat e tenderave publike, 

marrëdhënie biznesi me partnerët e njohur apo një imazh më të mirë në sytë e 

klientëve. 

Bazuar në pikën 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar: 

“Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti 

kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga 

autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, 

sipas pёrcaktimit nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nё kёto rregulla”, si dhe 

përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të 

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

kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të 

parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të 

këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë 

elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të 

njësuara me origjinalin”, pёr rrjedhojё sugjerojmё saktёsimin e kёtij 

përcaktimi, me qëllim shmangien e problematikave që mund të krijohen. 

 

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të disponojë automjet transporti mallrash ne 

pronesi ose qera.  



a) Dokumentacion që vërteton pronësinë ose marrjen me qera 

b) Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj / 

Kontrata e shitblerjes ose kontrata e dhurimit / Çdo dokument tjetër me anë 

të të cilit fitohet e drejta e pronësisë sipas Kodit Civil të Republikës së 

Shqipërisë 

c) Leje qarkullimi e mjetit 

d) Certifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore 

e) Policë për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve 

 

  Bazuar në pikën 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i ndryshuar: 

“Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti 

kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara 

nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit, sipas pёrcaktimit nё nenin 82, tё LPP-së, dhe nё kёto rregulla”, si 

dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “Përpara publikimit të 

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

kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të 

parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të 

këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë 

elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të 

njësuara me origjinalin”, pёr rrjedhojё sugjerojmё saktёsimin e kёtij 

përcaktimi, me qëllim shmangien e problematikave që mund të krijohen. 

 

Argumentimi: Përsa i përket kërkesës për automjet për transportin e mallit,     

kërkesa e AK    është e bazuar në në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për   

prokurimin publik” dhe     nenit   40, pika 2, 3, 5ç të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit  Publik”. Mjeti është i domosdoshëm për 

transportin e mallit deri në magazinën e AK, nga OE i cili do të shpallet fitues. 

 

Mënyrat për përllogaritjen e vlerës së prokurimit: 

Bazuar në nenin 76 të VKM-së nr.285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, në përllogaritjen e vlerës së fondit limit të 

kontratës, autoriteti kontraktor duhet ti referohet një osë më shumë alternativave 

të renditura si më poshtë: 

a) çmimet e botuara nga INSTAT-i, 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 

b) studimit të  tregut, bazuar në mesataren e çmimeve të marra nga ky studim; 

ose/dhe 

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

autoritete të tjera kontraktore; ose/dhe 



ç) çmimet ndërkombëtare të shpallura publikisht. 

 

Grupi i Punës, duke marrë në konsideratë rastin në fjalë, natyrën/specifikat e këtij 

prokurimi, legjislacionin dhe rregullat e tregut për këtë blerje, ka organizuar punën 

dhe ka ndërmarrë hapa konkret për secilën nga alternativat e përcaktuara në nenin 

76 të VKM 285/2021 për llogaritjen e vlerës limit të kontratës ( fondit limit), me 

qëllimin qё ajo tё jetё njё vlerё reale pёr kushtet e tregut dhe njёkohёsisht tё krijojё 

mundёsinё e pjesёmarrjes sё sa mё shumё operatorёve ekonomikё. Lidhur me këtë 

proces, grupi i punës pas përgjigjes së INSTAT -it në te cilën shprehen se nuk 

disponojnë listë cmimesh per “Blerje Kancelarie”nepermjet e-mail zyrtar, ka 

argumentuar dhe dokumentuar bazuar pikes 1 germa “b” te nenit 76 te ligjit 

162/2020 konkretisht: 

 

 Sa i përkët respektimit të pikës “b”, Grupi i Punës, bazuar në rregullat e 

tregut, ka kryer studimin e tregut nëpërmjet marrjës së ofertave, për të njohur 

për aq sa është e mundur, nivelin e tregut aktual. Operatorët Ekonomik të 

përzgjedhur në mënyrë rastësore për marrjen e ofertave për testimin e tregut, 

janë subjekte tregtare të liçensuara dhe të regjistruar pranë QKB dhe 

referuar objektit të veprimtarisë së tyre të publikuara në faqet on-line 

respektive, por edhe sipas Ekstraktit të Regjistrimit publikuar në faqen zyrtare 

on-line të QKB, rezultojnë se kanë në objektin e veprimtarisë së tyre, fushen 

objekt prokurimi. 

 

II. Argumentimi i specifikimeve teknike 

Argumentimi: Specifikimet Teknike të mësipërme janë në përputhje me nenet: Neni 

4, pika 38/b të LPP, si dhe nenit 40, pika 2; 3 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”. 

Theksojmë se ‘Specifikimet Teknike’ i shërbejnë AK për të patur garanci se malli i 

ofruar do të jetë në parametrat dhe në cilësinë e duhur. 

Shënim: 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”. 



 

Specifikimet teknike, për procedurën objekt prokurimi janë hartuar nga grupi i 

punes i ngritur me urdher te Titullarit te AK Nr. 172, date 26.01.2023,bazuar ne 

parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36,  të LPP, si dhe nenit 42 si dhe nenit 

44 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 

standardi të kërkuar. 

 

Afati i sherbimit:  Sipas nevojave dhe kërkesës së Autoritetit Kontraktor per 

25 dite nga data e lidhjes se kontrates. 

Te 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. 

 

 


