
                                                                                                                Kukes me  ___/____/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 prokurimit: “Blerje Klor Pluhur/Leng (Hipoklorit Natriumi/Hipoklorit Kalciumi) 

                     per Shoqerine Rajonale Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a. 

 

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (CPV):  Klor 24312110-6 

Vlera e fondit limit:2 500 000(dymilion e peseqindmije  ) Lek pa Tvsh 

 

Argumentimi: 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 Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Kukes 

sh.a, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe 

kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë: 

2.  KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a.formularin e ofertes sipas shtojces 1 

b.listen e çmimeve te mallrave sipas shtojces 2 

c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 

d. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

2.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

 

1.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:     

 

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit, (Shtojca 8) 

Operatori duhet te kete te perfshire ne objektin e veprimtarise ne Ekstraktin e QKB 

edhe objektin e prokurimit te kesaj kontrate. 



______________________________________________________________________ 

 

2.2  Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 

 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin 

vërtetim për xhiron vjetore për vitet 2019,2020 dhe 2021, me nje vlere jo me te ulet se 20% e 

fondit  limit te ketij prokurimi. 

Kjo kërkese konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, 

në të paktën një vit të periudhës së kërkuar. 

2. Pasqyrat financiare per vitet (2019, 2020, 2021) te konfirmuara nga administra tatatimore, ku te 

paktën në dybilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivit dhe pasivit”.  

3.Një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike 

të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mos 

shlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike përbën shkak për skualifikimin e operatorit 

ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet e papaguara të energjisë elektrike, të 

konfirmuara në vertetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë në proces ankimi në gjykatë. Furnizuesi 

i energjisë elektrike është i detyruar që ta lëshojë këtë vërtetim jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga 

data e depozitimit të kërkesës nga operatori ekonomik. 

 

 

2.3 Kapaciteti teknik: 

1. Furnizime te meparshme te ngjashme me nje vlere jo me te ulet se 20% te fondit limit te 

objektit te prokurimit, te realizuar gjate tre viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit 

te kontrates, vertetuar me dokumentacionin vertetues si me poshte: 

 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 

shërbimet e realizuara. 

 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 shërbimet e 

realizuara. 

2.4.Operatori ekonomik duhet te paraqese:  



- Autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi për mallrat  e kërkuar 

nga Autoriteti Kontraktor . Ne rast se do të paraqitet kjo e fundit duhet të vertetohet lidhja 

midis distributorit të autorizuar  dhe prodhuesit.  Autorizimi duhet të përmbajë  të dhëna 

të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, Website, kjo e nevojshme për Autoritetin 

Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. 

 
 

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në ligjin nr.162/2020, neni 73 datë 

23.12.2020”Për Prokurimin Publik”, VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik” i ndryshuar neni 40, pika 6, germa “c”, i jep mundësinë autoriteteve 

kontraktorë t’u kërkojnë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i 

plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si: dëshminë e 

origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike; që vërtetojnë 

pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.   

 

Njësia e Prokurimit gjykon se kriteri i përcaktuar nga autoriteti kontraktor mbi paraqitjen e 

Autorizimit të Prodhuesit ose nga Distributori i Autorizuar nga Prodhuesi është në 

përpjestim dhe i lidhur ngushtë me objektin e kontratës si dhe në përputhje me dispozitat 

ligjore të sipërcituara. 

Për autoritetin është e rëndësishme që të sigurohet “mall” sipas standarteve të kërkuara, 

specifikimeve teknike, e gjithashtu dokumentacioni i kërkuar për tu paraqitur është i parashikuar 

dhe brenda kuadrit ligjor të parashikuar në dispozitat ligjore.  

 

 

  2.5 Operatori Ekonomik konkurues duhet te jete i certifikuar me:  

 

a) Të disponojë Çertifikatën mbi “Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë” ISO 9001:2015 (ose 

ekuivalente) e vlefshme. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i 

grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave që   do të marre persiper sipas akt-

marreveshjes). 

b) Të disponojë Çertifikatën mbi “Sistemet e Menaxhimit të Ambjentit” ISO 

14001:2015(ose ekuivalente) e vlefshme. (Në rastet e bashkimit të operatorëv ekonomik, 

çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave që   do të marre 

persiper sipas akt-marreveshjes). 

 

c) Të disponojë Çertifikatën  SSH 45001:2018 (ose ekuivalente) e vlefshme mbi “Sistemin 

për Menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë”. (Në rastet e bashkimit të operatorëve 

ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave që   do të 

marre persiper sipas akt-marreveshjes). 

 



Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79 të ligjit nr.162/2020, datë 

23.12.2020”Për Prokurimin Publik”, si dhe bazuar në nenin 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. 

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës të dëshmojnë i plotësojnë kërkesat e 

cilësisë, e rrjedhimisht është e drejtë e AK  t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga 

organe të pavarura të njohura nga Sistemet e Standardizimit Kombëtar ose Ndërkombëtar. 

2.6.Në rast se operatori ekonomik ofertues nuk është prodhues operatori ekonomik pjesëmarrës 

duhet të paraqesë vetëdeklarim me anë të së cilës duhet të deklarojë se mallrat  janë konform 

normave  (SSH EN 901;2013 dhe  SSH EN 900;2014 ). 

Autoriteti Kontraktor rezervon  të drejtën për verifikimin e vetëdeklarimit në procesin e 

vlerësimit të dokumentacionit në sistemin elektronik. 

Shënim: Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari  duhet te dorezojë pranë AK,përpara 

publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, çertifikatën e prodhuesit konform 

normave, SSH EN 901;2013  dhe  SSH EN 900;2014). 

 

Argumentim:Njësia e Prokurimit gjykon se paraqitja e çertifikatës qe verteton konformitetin e 

produktit ne prokurim me normat  SSH EN 901;2013 dhe  SSH EN 900;2014) Produkte kimike 

per tregetimin e produkteve per trajnimin e ujit te destinuar per konsum njerezor, konform 

normave të mësipërme, është i rëndësishëm për autoritetin kontraktor në funksion të verifikimit 

të përputhshmërisë së mallrave konform normave të mësipërme, për shkak dhe objektit të veçantë 

jetik siç janë trajtimi i ujit me  kimikate  me qëllim demonstrimin dhe plotësimin  e parametrave  

të cilësisë si dhe karakteristikat kimike të produkteve të ofruara me qëllim  realizimin me sukses 

të kontratës objekt prokurimi.   

2.7.Operatori ekonomik duhet të paraqesë në sistemin elektronik certifikatën e analizës nga 

Instituti i Shendetit Publik, për analizë toksikologjike për produktet që prokurohen per çdo 

furnizim qe ben sipas kerkesave se Autoriteti Kontraktor deri ne perfundim te sasise se kerkuar 

me siper (operatori ekonomik eshte i detyruar ta paraqesë dokumentacionin e mesiperm për ato 

elementë toksikologjikë që realizon ISHP) ose (çertifikatën e analizës toksikologjike të 

produkteve lëshuar nga laboratorë të akreditur sipas legjislacionit në fuqi të Republikës të 

Shqipërisë). 

 

Argumentim: Kjo kërkesë është vendosur në  mbështetje të nenit  40   “të VKM nr.285, datë 

19.05.2021  “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar  në të cilën  

parashikohet shprehimisht….  Se Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë 

të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit, si:   

 

b) dëshminë e origjinalitetit të mostrave, përshkrimin dhe/ose fotografitë apo katalogjet teknike; 

dhe/ose   



c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuara, që 

vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike 

Sa më sipër në vlerësimin e Autoriteti Kontraktor ky kriter ligjor është i domosdoshëm  pasi 

objekti i prokurimit për vetë natyrën e tij ka një  impakt social të rëndësishëm pasi bëhet fjalë për 

ujin e pijshëm ndaj edhe garancitë që Autoriteti Kontraktor synon të përftojë me anë të vendosjes 

së kritereve duhet të jenë të një niveli të lartë për të konkluduar me përmbushjen e suksesshme të 

kontatës objekt prokurimi. Në mbështetje të bazës ligjore të sipërpërmendur njësia e prokurimit 

gjykon se vendosja e kërkesës së mësipërme në kushtet e veçanta të kualifikimit  AK  ka për 

qëllim të vërtetojë se për  produktet që prokurohen nuk do të përmbajnë lëndë të huaja dhe 

toksike të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në shëndetin e popullatës. 

2.8.Një punësim mesatar i të paktën 3(tre) personave, për muajin e fundit të vërtetuar me;    

 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqerore ose Administrata Tatimore, ku të 

specifikohet numri i  punonjësve për muajin e fundit;  

 List pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per muajin 

e fundit. 
2.9.Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë në stafin e tyre të paktën 1  (një) 

kimist dhe një drejtues mjeti ( brenda numrit të kërkuar në pikën 2.7). 

 - Për punonjësin  “Kimist” operatori ekonomik duhet të paraqesë   diplomë,  dhe kontratë 

pune (e vlefshme per të paktën periudhën e parashikuar) si dhe të figurojë muajin e fundit 

në listpagesat e shoqerisë. 

 - Për punonjësin “Drejtues mjeti” dokumentat që duhet të paraqes janë: Leje drejtimi për 

mjete që kryejn transportin e lëndëve të rrezikshme (ADR) (e vlefshme) si dhe te figurojë 

në listpagesat e muajit të fundit të shoqerisë. 

 Shënim: Për pikat 2.8, 2.9  më sipër operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin 

formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.8. 

 Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e 

informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik 

sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime. 

Shënim: Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari  duhet te dorezojë pranë AK,përpara 

publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, të gjithë dokumentacionin 

provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nenin 41, pika 4, gërma b), gërma c) të VKMnr.285, datë 

19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” e ndryshuar. Me anë të këtij 

kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore 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. 



Referuar specifikimeve në dosjen e procedures  është përcaktuar se  përvec furnizimit të mallit 

objekt prokurimi do të kryhet edhe shpërndarja e tyre  pranë vend-dorezimit te tyre (prane 

ambienteve te Shoqerise Rajonale Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a, ne magazine ne Kukes, ne 

magazine ne Has dhe ne magazine ne Tropoje) pra për këtë arsye është e domosdoshme që 

operatorët  e mundshëm ekonomikë duhet të dëshmojnë fuqinë  e kërkuar punëtore  të nevojshëm  

për ekzekutimin e  objektit të prokurimi. 

2.10 Operatori ekonomik per realizimin e transportit te objektit te prokurimit  duhet të ketë në 

pronësi ose me  qera 1 mjet të autorizuar  për transport kimikatesh për transportin e lëndëve të 

rrezikshme  sipas standartit të BE. 

Për të vërtetuar disponimin e mjeteve të kërkuara më lart operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

a)Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton 

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi)per “Transport lende te rrezikshme” ,lejen e qarkullimit, 

plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme)  dhe per mjetet e 

siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik 

dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme), duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te 

qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij 

prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te 

blerjes.  

b)Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë 

pronësinë e tyre. 

c)Për mjetet e marra me qera të paraqitet kontrata përkatëse  e qirasë ku të specifikohet objekti i 

kontratës dhe afati i saj. 

d)Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për mjetet  e deklaruar ku të jenë  të dukshme dhe 

targat  e mjetit. 

e) Operatori ekonomik duhet të paraqesë  një deklaratë në sistemin elektronik se disponon mjete 

për të realizuar kontratën objekt prokurimi. 

Shënim: Për pikat 2.10  më sipër operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin formularin e 

vetëdeklarimit sipas shtojcës nr.8. 

Në cdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të 

deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente 

mbështetëse për këto sqarime. 

2.11Dokumentacioni shoqërues i çdo ngarkese të kimikateve të trajtimit të ujit me të cilën 

do të furnizohet Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a. 



  Firma furnizuese përpara se të realizojë shkarkimin e kimikateve për çdo ngarkesë të dorëzuar    

   duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm 

1- Çertifikatën e origjinës ku jepet origjina e produktit në origjinal. 

2- Raport Analizën të lëshuar nga Inspektoriati Sanitar Shtetëror , në origjinal. 

 

3- Përkthimi në shqip i noterizuar i gjithë dokumentacionit në gjuhë të huaj që shoqëron 

ngarkesën (nese ka). 

 

2.11. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës merr përsipër të 

kryejë shërbimin e transportit, si dhe të gjitha shpenzimet . 

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. 

___________________________________________________- 

 

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. 

 


