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       DEPARTAMENTI LIGJOR DHE PROKURIMEVE 

                         DREJTORIA E PROKURIMEVE 

                                       SEKTORI  I PROJEKTEVE DHE INVESTIMEVE 

 

10.03.2023 

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:  
 

“Ndërtim dhe rikonstruksion linjash dhe ndërhyrjesh në raste emergjente kanalizimi në Njësitë 

1,2,3,4,5 dhe Drejtoritë Rajonale” 

 

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

 
Punë Ndërtimore  - 45 

  

VLERA E FONDIT LIMIT:  

 

6.429.711,24 (Gjashtë milion e katërqind e njëzet e nëntë mijë e shtatëqind e njëmbëdhjetë presje 

njëzet e katër) lekë pa TVSH. 

Argumentimi: Bazuar në preventivin e përllogaritur mbështetur në VKM Nr.629, date 

15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të 

analizave teknike të tyre”. 

 

 
4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 

 
B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x 
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Bazuar në  pikën 3  neni 45 të VKM 285 datë 19.05.2021  ku autoriteti mund te mbeshtetet ne 

oferten ekonomikisht me te favorshme te bazuar ne çmim.  

Duke qene se natyra e punës është e tillë që është lehtësisht e gjendur në treg është zgjedhur si 

mënyrë vlerësimi oferta ekonomikisht me e  favorshme e bazuar ne çmim. 

 

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 Ujësjellës Kanalizime Tiranë 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: 

 

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3; në vlerën 2% të fondit limit:  128.594,225 (Njëqind e njëzet 

e tetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e katër presje dyqind e njëzet e pesë) lekë pa t.v.sh. 

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8 

 

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):  

Sipas  kritereve të përgjithshme të pranimit/kualifikimit  (shtojca 7) 

 

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”. 

 

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 30 % e vlerës së 
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përllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht : 1.928.913,37 (Një milion e nëntëqind e 

njëzet e tetë mijë e nëntëqind e trembëdhjetë presje tridhjetë e shtatë) leke pa t.v.sh 

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: 

30% x 6.429.711,24 = 1.928.913,37 

 

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

Ligjin  Nr. 9920, datë 19.5.2008 (i ndryshuar) “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e 

Shqiperise”. 

 

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2020, 2021 të 

paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet ku bilancet e dy 

viteteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raporte negative ndërmjet aktivit dhe pasivit.” 

Akt Ekspertiza e  Ekspertit Kontabël të Autorizuar duhet të paraqitet nga OE  vetëm në rastin kur janë në 

kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, 

organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, 

ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare 

detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga 

eksperte 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”.  

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 vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar 

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. 

2.2.3  Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 

2022 sipas kësteve të parashikuara në ligjin nr.9632 datë 30.10.2006”Për sistemin e taksave 

vendore”i ndryshuar; 
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Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin 

lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB. 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë  se ka 

paguar  detyrimet e taksave vendore  për vitin 2022 sipas kësteve të parashikuara në ligjin 

nr.9632, datë 30.10.2006 në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit të DST-së objekt 

prokurimi. 

Operatorët  ekonomikë të kualifikuar  duhet te dorezojnë prane AK, përpara publikimit të 

njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër dhe nisjes së afateve 

të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit. 

  

 

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

nenit 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” dhe ne ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, ne 

ligjin nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d). 

 

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 vogel se 30 % e vlerës së përllogaritur të 

kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes se njoftimit të 

kontrates, konkretisht : 1.928.913,37 (Një milion e nëntëqind e njëzet e tetë mijë e nëntëqind e trembëdhjetë presje 

tridhjetë e shtatë) leke pa t.v.sh  ose 

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 vlera limit e kontratës që prokurohet.  

 

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:  

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin publik, duhet të paraqiten vërtetime të lëshuara nga një 

ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra 

e punës së bërë.  

 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet të paraqiten 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 39, pika 5 (ose në rastin e procedurave të 

thjeshtuara në nenin 55, pika 4), 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 
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kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme 

të ngjashme të jenë minimalisht në vlerat 30 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, 

ose 40%., për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të 

përcaktuara në nenin e sipërcituar. 

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

30% x 6.429.711,24 = 1.928.913,37 

 

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

zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga MPPT/MTI , e cila përfshin 

kategoritë e mëposhtme: 

a. NP-1A Punime gërmimi në tokë 

b. NP-7A  Ujësjellësa, Kanalizime, vepra kullimi e vaditje 

Operatorët e huaj duhet të plotësojnë kërkesat e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga 

vendi i origjinës sipas përcaktimeve më sipër. Operatori ekonomik i huaj të ketë në licencën e tij ato 

kategori punimesh të kërkuara në dokumentat e tenderit, pavarësisht se kategoria e kërkuar, nuk 

korespondon me të njëjtin numër kategorie me kategorinë e punimeve në licencën e një operatori të huaj 

të lëshuar  nga vendi i origjinë duke u bazuar ne ekuivalentimin e licencave profesionale të huaja që 

disponojnë nga vendi i origjinës sipas parashikimeve të rregullores së miratuar me VKM-në, Nr.42, datë 

16.01.2008 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.  

 

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 bazuar në Vendimin Nr. 943, datë 

28.12.2016 të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 759, datë 

12.11.2014, "Për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë 

veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të 

punimeve të zbatimit në ndërtim”, subjektet fizike / juridikë të huaj duhet të aplikojnë për 

ekuivalentimin e licencës së huaj në Republikën e Shqipërisë. 

Argumentimi per kategorite e licencave si me poshte: 

NP-1A Punime gërmimi në tokë 

NP-7A Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi dhe vaditje. 

 

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

 

Kategoria e 

kerkuar 

Pershkrimi i 

kategorisë sipas 

legjislacionit të 

fushës 

Zërat e punimeve që 

parashikohen të 

kryhen në preventiv, 

që përfshihen në 

Niveli i 

klasifikimit i 

kërkuar për 

kategorinë 

Vlera e 

punimeve që 

parashikohen të 

kryhen në 



Ujësjellës Kanalizime sh.a. Tiranë NIPT L72320033P Adresa: Rruga Kavajes Nr.133, Njesia administrative Nr.6,Kodi Postar 

1027 

Tel: 00 355 42240978,info@ukt.al. 

kategorinë përkatëse respektive preventiv, që 

përfshihen në 

kategorinë 

përkatëse 

NP-1 

Punime gërmimi në 

tokë 

Germim dheu me 

krahe , Germim dheu 

kanal A 

Brenda vlerës 

së kufirit të 

parashikuar në 

VKM Nr 42 

date 16.01.2008 

I ndryshuar.  

NP-7 

1)Ujesjellesa, 

gazsjellesa, 

vajsjellesa,  

2)vepra kullimi dhe 

vaditje. 

1)F.V.tuba te brinjezuar 

HDPE SN8 Dj250mm 

2)F.V puseta KUZ 

0.8x0.8x1.5m A 

Brenda vlerës 

së kufirit të 

parashikuar në 

VKM Nr 42 

date 16.01.2008 

I ndryshuar.  

 

 

2.3.3. Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë stafin 

inxhinierik, si më poshtë: 

a. 1 (një) inxhinier  Ndërtimi  

b. 1 (një)  inxhinier Hidroteknik 

 

Operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësit të mësipërm  në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojces 8 te DST. 

Operatorët  ekonomikë të kualifikuar  duhet te dorezojnë prane AK, përpara publikimit të njoftimit të 

operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër dhe nisjes së afateve të ankimit 

,të gjithë dokumentacionin provues (kontratën e punës, diplomën përkatëse si dhe listëpagesat e shoqërisë  

për të paktën muajin  e fundit për vetëdeklarimet mbi punonjësit e kërkuar në DST. 

 

 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 41, 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 stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të 

kontratës. 

Ky kriter eshte vendosur bazuar edhe ne volumin e punimeve si dhe ne zerat e preventivit 

 

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

poshtë: 

1) Grupi I- 2(dy) punonjës 
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2) Grupi II-2(dy) punonjës 

Operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësit të mësipërm  në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojces 8 te DST. 

 

 Nëse operatori ekonomik paraqet punonjës të një katogorie më të lartë se ato që janë 

kërkuar në pikën 2.3.5 , nuk përben kusht për skualifikim. 
 

Operatorët  ekonomikë të kualifikuar  duhet te dorezojnë prane AK, përpara publikimit të njoftimit të 

operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër dhe nisjes së afateve të ankimit, 
të gjithë dokumentacionin provues (deshmite perkatese te kualifikimit te sigurimit teknik, kontratat e 

punes te vlefshme si dhe listëpagesat e shoqërisë  për të paktën  muajin  e fundit për vetëdeklarimet mbi 

punonjësit e kërkuar në DST. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 41, 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 stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të 

kontratës.  

Ky kriter eshte vendosur bazuar edhe ne volumin e punimeve si dhe ne zerat e preventivit. 

 

2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 2 (dy) punonjës manovratorë të 

mjeteve të rënda nga  te cilet një automakinist dhe një eskavatorist. 

Operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësit të mësipërm  në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojces 8 te DST. 

 

Operatorët  ekonomikë të kualifikuar  duhet te dorezojnë prane AK, përpara publikimit të njoftimit të 

operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër dhe nisjes së afateve të ankimit, të 

gjithë dokumentacionin provues për këto punonjës duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, 

dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e 

shoqërisë per muajin e fundit kjo për rastin kur operatori ekonomik i disponon në pronësi mjetet dhe 

makineritë. Për rastin kur mjetet dhe makineritë sigurohen nëpermjet kontratës së qerasë ateherë operatori 

ekonomik për punonjësit manovrator duhet të paraqesë kontratë punësimi për vetëdeklarimet mbi 

punonjësit e kërkuar në DST. 

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik” dhe nenit 41, 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 stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të 

kontratës.  

 

Kerkesat e mesiperme jane te mbeshtetura ne zerat e punimeve qe jane parashikuara ne preventiv  

si edhe ne krijimin e besueshmerise se AK ne zoterimin e kualifikimeve te nevojshme teknike, 

profesionale , kapacitetet organizative , aftesite organizative, makinerite apo pajisje te tjera asete 
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fizike te nevojshme per te zbatuar kontraten ku autoriteti kontraktor kerkon deshmi per 

personelin kryesor  qe ka ne dispozicion OE  ,  duke qene  ne perpjesetim dhe te lidhura 

ngushte me aftesite zbatuese, natyren dhe vleren e kontrates per te krijuar besueshmerine 

publike nga OE per realizimin me efikasitet dhe eficence te kontrates. 

 

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

disponojë fuqi punëtore minimalisht prej 10 persona.  

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e 

numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.  

Operatori ekonomik fitues, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit 

,duhet te dorezoje dokumentacionin si më poshtë: 

 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore sipas 

formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi, ku të specifikohet numri i punonjësve 

për secilin muaj, për periudhen Shkurt 2023. 

 Listëpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për 

periudhën Shkurt 2023. 

 

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 bazuar ne ligjin Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe 

V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", 

2.3.7  Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punesuar 1 (një) punonjës që të disponojë 

çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë” në përputhje me 

klauzolat e ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 

312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". 

Në rastin e bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili operator ekonomik duhet të disponojë 

punonjësin, sipas zërave të punimeve/shërbimeve/mallit që do të marrë përsipër të realizojë 

sipas akt marrëveshjes.  

Operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e punonjësit të mësipërm  në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojces 8 te DST. 

 

Operatorët  ekonomikë të kualifikuar  duhet te dorezojnë prane AK, përpara publikimit të njoftimit të 

operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër dhe nisjes së afateve të ankimit, 

të gjithë dokumentacionin provues (kontratën e punës, diplomë/certifikatë  si dhe listëpagesat e shoqërisë 

për muajin  e fundit për vetëdeklarimet mbi punonjësit  e kërkuar në DST. 
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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 bazuar ne ligjin Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe 

V.K.M nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". 

 

2.3.8 Shoqeria duhet te paraqesë Certifikaten e cilesise se punimeve  ISO 9001- 2015 ose 

ekuivalent me të (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të 

paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave te punimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt 

marrëveshjes). 

a. Shoqeria duhet te paraqesë Certifikate  ISO 14001-2015 (e vlefshme) ose 

ekuivalente me të. (Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i 

grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave te punimeve që do të marrë 

përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes). 

b. Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë OHSAS 18001-2007(e vlefshme) ose 

ekuivalente me të ( Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i 

grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave te punimeve që do të marrë 

përsipër të realizojë sipas akt marrëveshjes). 

c. Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë PAS 99-2012 (e vlefshme) ose ekuivalente 

me të ( Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet 

të paraqesë Çertifikatën ISO sipas zerave te punimeve që do të marrë përsipër të 

realizojë sipas akt marrëveshjes). 

 

Argumentimi:Bazuar në 44 “Kerkesat e cilesise” te VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për 

Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” janë kërkuar çertifikata ISO. 

 

2.3.11 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e 

mëposhtme:  

 

Mjetet Sasia Gjendja 

Autobot uji 1 copë Pronësi ose me qera 

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës 

minimum 3.5(tre pike pesë) ton dhe maksimumi  

5(pesë) ton për secilin kamion 

1 cope Pronësi ose me qera 

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës 

minimum 12(dymbëdhjetë) ton dhe 

1 copë Pronësi ose me qera 
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Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si  më poshtë: 

- Kokore minimumi 10 copë 

- Fikëse zjarri të lëvizshme minimumi 3 copë 

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 3 copë 

- Kulle ndricimi – 1 cope  

- Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 2 copë  

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 3 copë 

 

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

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), 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) Çertifikatë për 

transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit, 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 të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të specifikohet 

afati i saj. 

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e 

dukshme dhe targa e mjetit. 

e) Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në 

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10. 

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese). 

f) Makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te 

deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga autoriteti kontraktor, UKT sha. 

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese ku te deklarohet dhe vendndodhja e 

mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi). 

maksimumi  17(shtatëmbëdhjetë) ton për 

secilin kamion 

Asfaltoshtruese 1 cope Pronësi ose me qera 

Rrul 1 cope Pronësi ose me qera 

Makineri fshese me goma 1 cope Pronësi ose me qera 

Makineri sperkatje bitumi 1 cope Pronësi ose me qera 

Freze asfalti 1 cope Pronësi ose me qera 

Pjate vibruese 1 cope Pronësi ose me qera 
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Operatorët  ekonomikë të kualifikuar  duhet te dorezojnë prane AK, përpara publikimit të njoftimit 

të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër dhe nisjes së afateve të 

ankimit, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet mbi mjetet e kërkuara në 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 sipas VKM nr. 

629, date 15.07.2015  “Per miratimin e manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe 

te analizave teknike te tyre “(perllogaritja e oreve te punes si edhe te mjeteve te nevojshme) , 

Kodi i Punes ne RSH ,  si edhe bazuar ne dosmosdoshmerine e realizimit sa me shpejt te objektit. 

 

 

Argumentimi i specifikimeve teknike 

Specifikimet teknike te ngarkuara ne sistemin e APP-se jane hartuar nga specialistet perkates 

se teknikes. 

 


