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PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - shërbim 

 

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:  

 

“RIPARIM AUTOMJETE” 

 

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

 

50100000-6; 

 

VLERA E FONDIT LIMIT:  

 

2,916,667 (dy  million e nëntë qind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtë qind e gjashtëdhjetë e shtatë) 

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 Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Vlorë 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: 

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): 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5,  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). 

 

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.2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga 

vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% të vlerës së fondit limit të kontratës që po 

prokurohet. 

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: 

Në bazë të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006, neni 28, pika 4/b 

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. 

 

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

V.K.M nr.285 datë 19.05.2021, neni 43 pika 1 

(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga 

tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore). 

 

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 nga data e zhvillimit të procedurës, në një vlerë jo më të vogël  se 20 % të vlerës 

së fondit të limit të kësaj kontrate (apo shumatores së fondit limit të loteve, nëse kontrata është e ndarë në 

lote dhe ofertohet për më shumë se një lot).  

 

 

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë: 

2,916,667 X 0.2=583,333(pesë qind e tetëdhjetë e tre mijë e tre qind e tridhjetë e tre)Lekë Pa TVSH 

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 ose fatura tatimore të shitjes, 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 

faturën përkatëse tatimore të shitjes 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 40, pika 4 (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 pak se ... % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. 

 

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

 

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të 

ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të 

kontratave të ngjashme  brenda këtij marzhi. 

 

 

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme ose certifikatë “Për sistemin e 

menaxhimit të cilësisë” ISO 9001:2015 ose ekuivalent, dhe për “Sistemin e menaxhimit të 

mjedisit” ISO 14001:2015 ose ekuivalent, dhe  të lëshuar nga organe të akredituara. (shënim- 

përcaktoni, nëse parashikohet nga legjislacioni në fuqi, llojin e licencës së nevojshme që lidhet 

me objektin e prokurimit, si dhe institucionin që lëshon licencën e kërkuar). 

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

23.12.2020 “Për prokurimin publik”,  nennt 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021  “Për 

miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe neni 44 pika 3 të VKM nr.285 datë 19.05.2021.  

(shënim - përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor specifik dhe nenin përkatës, që parashikon licencimin e 

subjekteve, në lidhje me veprimtarinë përkatëse të furnizimit, ose nëse është rasti të prodhimit të mallrave 

objekt prokurimi, që lidhet me objektin e kontratës së prokuruar).  

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. 

 

 

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kësaj kontrate duhet të disponojë një staf 

punonjësish prej minimalisht 8 persona. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë 

duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit.  

 

Argumentim: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” 

dhe nenit 40, pika 5/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 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. 

 

- 1 Inxhinier mekanik ne rolin e drejtuesit teknik, per te cilin duhet te paraqese diplomen (origjinale ose 

kopje e noteruar), kontraten e punes, si dhe deshmi aftesie profesionale per pergjgjegjesin teknik 

(kodiVII.3.B.1), leshuar nga Drejtoria e Sherbimevete Transportit Rrugor.  

- Personel teknik (stafit teknik) te nevojshem per realizimin e kontrates, te pakten 6 persona, te cilet 

duhet te ofrojne sherbime si motorrist, xhenerik, pompist, gomist, elektroaut, diagnostikues difektesh 

mekanike, elektrike dhe elektronike per automjetet, saldator. Ofertuesi duhet te paraqese per te gjithe 

punonjesit kontraten e punes respektive, si dhe dokumentacion qe provon se jane te specializuar per te 

kryer keto sherbime. 

 (Shënim- Specifikoni proceset, veprimtaritë apo shërbimet që kërkohen për realizimin e kontratës së 

furnizimit të mallrave, si dhe numrin e punonjësve të nevojshëm në çdo rast, bazuar në analizën e kryer). 

 

2.3.4. Operatori ekonomik duhet te kete minimalisht, paisje teknike te nevojshme bashkekohore per 

realizimin e kontrates, sivijon: 

 

- Të disponojë repartet përkatëse, motorist, xhenerik, elektroaut, gomist dhe të jetë i pajisur me 

të gjitha pajisjet përkatëse. Per kete duhet te paraqese ne forme katalogu fotot e servisit per 

ambientet dhe pajisjet e punes. 

- Të mbulojë ne furnizim dhe në kohë sa më të shpejtë të gjithë gamën e artikujve dhe 

shërbimeve të kërkuara sipas llojshmërise së mjeteve që disponon NDERMARRJA  E  

SHERBIMEVE PUBLIKE  Vlore. Per plotesimin e ketij kriteri te paraqese deklarate. 

- Makineri për konvergjencën e sistemit të drejtimit si dhe të ballancimit statik e dinamik tër 

rotave të para drejtuese. 

- Aparat për furnizimin me alkol dhe nxjerrjen e ajrit të sistemit të frenimit. 

- 1 kompresor ajri 

- 1 hapese gomash 

- 3 Ura ngritese, ku te pakten nje te sherbeje per mjete mbi 3.5 t 

- 1 Ure servisi gershere 

- 1kompjuter për diagnostikimin e automjeteve, I pajisur me programe për shume llojshmëri 

automjetesh.  

 

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që 

disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit. 

 

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

publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, 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 në 

dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, 

të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. 

 

Persa i perket urave ngritese, ne baze te Ligjit nr. 8734 dt 01.02.2001 i ndryshuar, "Per garantimin 

e sigurise se punes te paisjeve dhe te instalimeve elektrike", Ligjit nr. 10480 dt 17.11.2011 "Per 

sigurine e pergjithshme te produkteve joushqimore", Ligjit nr. 10489 dt. 15.12.2011"Per tregtimin 

dhe mbikqyrjen e tregut te produkteve jo ushqimore, VKM-te nr 1061dt 23.12.2015, nr. 1053 dhe 



1054 dt. 23.12.2015, Rregullores se Sigurimit dhe Shfrytezimit Teknik etj. kerkohet Projekti 

elektrik dhe tokezimi i servisit dhe Raporti inspektimi periodik te paisjeve mekanike.  

 

 

(Shënim- shtoni argumentimin nga ana teknike për nevojën për mjetet dhe pajisjet e kërkuara, për 

realizimin e kontratës). 

 

2.3.5. Operatori ekonomik duhet te kete karroatrec në pronësi ose me qera per transportimin e 

automjeteve te difektuara në rastet kur automjetet nuk mund të shkojnë vetë në servis. Ne lidhje 

me kete pike operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese dokumentin e pronësisë ose te 

marrjes me qera, te shoqeruar me leje qarkullimit, taksat vjetore, certifikaten e kontrollit teknik, 

certifikate transporti. 

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

publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, 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 në 

dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, 

të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit. 

 

Shënim: Autoretiti /enti kontraktor  mund të kërkojë edhe: 

 

2.4. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim 

2.4.1. Të sigurojë riparimin e mjeteve në kohë dhe më një garanci të paktën 6 mujore. 

(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së  objektit të prokurimit, mund të përcaktojë 

kritere të tjera të vecanta,  të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke 

argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që 

parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë). 

 

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 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”. 

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”. 


