
1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT 

 

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

1. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): 

a) nuk është në proces falimentimi, 

b) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP, 

c) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, që lidhet me aktivitetin e profesional, 

te lëshuar nga Qendra Kombetare te Regjistrimit. 

 

Kërkesat si më sipër, plotësohen me dorëzimin e Ekstraktit të Regjistrit Tregtar për të Dhënat e Subjektit, 

Ekstraktit mbi Historikun e Subjektit, të lëshuara nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, si dhe 

vetëdeklarimin e subjektit, sipas Shtojcës 10 “Deklaratë mbi Gjendjen Gjyqësore. 

 

2. Një dokument që vërteton se (subjekti juaj): 

a) ka plotësuar detyrimet fiskale, 

b) ka paguar të gjitha detyrimet e sigurimeve shoqërore, te lëshuar nga Administrata Tatimore. 

 

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet te ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Keto kritere 

(pikat 1,2) duhet te vërtetohen përmes dokumentave të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes 

së ofertës. 

 

3. Operatori ekonomik duhet të jetë i regjistruar në regjistrat përkatës profesionalë ose tregtarë të shtetit 

në te cilin ata janë themeluar, duke vërtetuar personalitetin e tyre ligjor, per kete kandidatët duhet të 

dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e subjektit te leshuar nga Qendra Kombetare e 

Regjistrimit. 

 

Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër. Nëse 

dokumentat e sipërpërmendur nuk lëshohen në shtetin e tyre të origjinës, atëherë mjafton një deklaratë 

me shkrim. Nëse gjuha e përdorur në procedurë është shqip, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet 

të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe. 

 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat e 

lartpërmendur. 



 

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, duhet te dorezohen: 

 

a. Marrëveshja e noterizuar sipas se ciles bashkimi i operatoreve ekonomik eshte krijuar zyrtarisht; 

b. Prokura e posacme. 

 

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 

 

1. Për të vërtetuar se operatorët ekonomikë janë të kualifikuar ofertuesi duhet të paraqesë: 

 

a. Sigurimi i ofertes,  sipas Shtojces 3; 

 b.Deklarate mbi permbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojces5; c. Deklaraten mbi Konfliktin e 

Interesit sipas Shtojces 6; 

ç.Përshkrimi i Ofertës i plotësuar dhe nënshkruar në mënyrë të duhur, sipas Shtojces 1; 

d. Formular vleresimi sipas Shtojces 7; 

e. Deklarate mbi disponueshmerine e mjeteve sipas Shtojces 8. 

 

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

 

2.1. Kapaciteti Ligjor i operatorëve ekonomikë: 

 

Sipas kritereve të përgjithshme të pranimit dhe kualifikimit. 

 

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar: 

 

a. Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje 

të çertifikuara të bilanceve të 5 (pesë) viteve të fundit ushtrimore (2011,2012,2013,2014,2015), të 

paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky autoritet si dhe te 

shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar.  

b. Kopje të deklarimit të xhiros  vjetore gjatë 5 (pesë) viteve të fundit ushtrimore  

(2011,2012,2013,2014, 2015) lëshuar nga autoriteti përkatës, vlera mesatare e se ciles duhet te 



jete jo me e vogel se  vlera e projektit perkatesisht:  15.477.857,31( pesëmbëdhjetë milion e 

katërqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e shtatë presje tridhjetë e një) Euro 

pa TVSH.  

c. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2016;  

d. 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 QKR. 

e. Ofertuesi duhet të demonstrojë me anë të dokumentacionit respektiv se ka qasje ose ka në 

dispozicion, aktive likuide, pasuri të paluajtshme të pa bllokuara, linja krediti, si dhe mjete të tjera 

financiare të mjaftueshme për të përmbushur fluksin monetar të ndërtimit për kontratën për një 

periudhë prej pesë muajsh, vlerësuar jo më pak se 3,500,000 euro (tre milionë e pesëqind mijë), 

duke marrë parasysh angazhimet e aplikantit për kontratat e tjera. 

 

 

 

2.3 Kapaciteti teknik: 

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e 

mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë: 

Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën: 

 

a. Eksperiencë në Ndërtim  

 Përvojë të suksesshme në ekzekutimin e  

1.  Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë 40% e vlerës së përllogaritur 

të projektit lidhur me ndërtimin e godinës përkatësisht në vlerën 2.600.000 (dy 

million e gjashtëqind mijë) Euro pa TVSH, e realizuar pesë vitet e fundit ose 

2.  Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e 

marrë së bashku është në një vlerë sa dyfishi i vlerës së  përllogaritur të projektit 

lidhur me ndërtimin e godinës përkatësisht 12.000.000 (dymbëdhjetë milion) 

Euro pa TVSH, të realizuara pesë vitet e fundit 

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.  

 

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e 

dokumentat e mëposhtme: 

 

a) Për kontrata të realizuara me ente publike,operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 



1. Deklaratën sipas shtojcës Nr.7, shoqëruar me: 

2. Kontratë 

3. Situacionin përfundimtar;  

4. Aktin e kolaudimit; 

5. Certifikaten e marrjes ne dorezim. 

 

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 7, shoqëruar me: 

2. Kontrate; 

3. Situacionin përfundimtar;  

4. Akt kolaudimi objekti; 

5. Certifikaten e marrjes ne dorezim te objektit; 

6. Fatura tatimore per cdo situacion punimesh. 

 

Pika 1 plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë 

të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në 

bashkim. Kurse pika 2 duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e 

pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

 

b. Eksperiencë në Punime Rrugore 

Përvojë të suksesshme në ekzekutimin e  

3.  Punë të ngjashme për një kontratë në infrastrukturën rrugore të vetëm me vlerë 

50% e vlerës së përllogaritur të projektit lidhur me infrastrukturën rrugore 

përkatësisht në vlerën 4.500.000 (katër million e pesëqind mijë) Euro pa TVSH, e 

realizuar pesë vitet e fundit ose 

4.  Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e 

marrë së bashku është në një vlerë sa dyfishi i vlerës së përllogaritur të projektit 

lidhur me ndërtimin në infrastrukturën rrugore 18.000.000 (tetëmbëdhjetë 

milion) Euro pa TVSH, të realizuara pesë vitet e fundit 

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.  

 



Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e 

dokumentat e mëposhtme: 

 

c) Për kontrata të realizuara me ente publike,operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

6. Deklaratën sipas shtojcës Nr.7, shoqëruar me: 

7. Kontratë 

8. Situacionin përfundimtar;  

9. Aktin e kolaudimit; 

10. Certifikaten e marrjes ne dorezim. 

 

d) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

7. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 7, shoqëruar me: 

8. Kontrate; 

9. Situacionin përfundimtar;  

10. Akt kolaudimi objekti; 

11. Certifikaten e marrjes ne dorezim te objektit; 

12. Fatura tatimore per cdo situacion punimesh. 

 

Pika 3 plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë 

të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në 

bashkim. Kurse pika 4 duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e 

pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

 

  

 

 

 

c. Eksperiencë operacionale dhe mirëmbajtjeje 

Ofertuesi duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme minimale: 



(a) Operimin e një stacioni të transportit publik të një lloji dhe kompleksiteti të krahasueshëm me 

projektin e propozuar, të një lloji dhe kompleksiteti të krahasueshëm me shërbimet e propozuara, me 

rezultate të kënaqshme dhe të përfunduara prej tij si kontraktor kryesor, anëtar i një sipërmarrjeje të 

përbashkët, kontraktor menaxhues ose nënkontraktor, brenda pesë viteve të fundit. 

1. Shërbime të ngjashme me objektin e Koncesionit/Partneritetit Publik Privat me vlerë 40% e vlerës 

sëpërllogaritur të shërbimeve të parashikuara në project dhe konkretisht: 300.000 (treqind mijë) 

Euro pa TVSH, të realizuara gjatë pesë viteve të fundit.       

Për të vërtetuar këtë Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:  

a) Kur shërbimi i ngjashëm është realizuar me institucione shtetërore, Operatori ekonomik do ta 

vërtetojë duke paraqitur kontratën e nënshkruar me institucionin, të shoqëruar detyrimisht me 

situacionet për shërbimet e kryera dhe vërtetimin e lëshuar nga Institucioni shtetëror për 

realizimin e plote dhe te suksesshëm të kesaj kontrate, ku të jetë e përcaktuar kohëzgjatja e 

shërbimit, vlera e shërbimit të realizuar.  

b) Kur shërbimi i ngjashëm është realizuar me subjekte private, Operatori ekonomik do ta vërtetojë 

këtë shërbim duke paraqitur faturat tatimore perkatese të shitjes (ku te shprehen qarte 

datat,shumat dhe shërbimet e realizuara).  

 

d. Eksperiencë në Projektim 

Ofertuesi ose një nënkontraktor i specializuar duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme minimale:  

 

(a) Xhiron mesatare vjetore si kontraktori kryesor,anëtar i një sipër-marrjeje të përbashkët, 

kontraktor menaxhues ose nënKontraktor (përkufi-zuar si faturim për punët rrugore në progres dhe të 

përfunduara) gjatë 5 (pesë) viteve të fundit prej 500.000( pesëqind mijë) Euro  

(b) përvojë të suksesshme si Kontraktor kryesor, anëtar sipërmarrjeje të përbashkët, kontraktor 

menaxhues ose nënkontraktor në projektimin e  

- të paktën një projekti dizanji me një vlerë 300.000  ( treqind mijë) Euro pa TVSH; e realizuar pesë vitet e 

fundit ose 

- projekte të shumta dizanji (prjektimi) me një vlerë 600,000 (gjashtëqind mijë) Euro pa TVSH , të 

realizuara pesë vitet e fundit 

 të një lloji dhe kompleksiteti të krahasueshëm me shërbimet e propozuara, me rezultate të kënaqshme 

dhe të përfunduara prej tij si kontraktor kryesor, anëtar i një sipërmarrjeje të përbashkët, kontraktor 

menaxhues ose nënkon-traktor, brenda pesë viteve të fundit. 

 

e. Eksperiencë në Punime në infrastrukturë rrugore ose infrastrukturë Civile Përvojë të 

suksesshme në ekzekutimin e  

5.  Punë të ngjashme për një kontratë të vetme në infrastrukturën rrugore ose 

infrastrukturë civile  me një vlerë jo më të vogël se 12.000.000 (dymbëdhjetë 



milion) Euro pa TVSH, e realizuar gjatë pesë vitet të fundit ose punë në 

vazhdimësi 

6.  Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e 

marrë së bashku është në një vlerë prej 24.000.000 (njëzetë e katër milion) Euro 

pa TVSH, të realizuara pesë vitet e fundit ose punë në vazhdimësi 

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.  

 

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e 

dokumentat e mëposhtme për punët e përfunduara 

 

e) Për kontrata të realizuara me ente publike,operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

11. Deklaratën sipas shtojcës Nr.7, shoqëruar me: 

12. Kontratë 

13. Situacionin përfundimtar;  

14. Aktin e kolaudimit; 

15. Certifikaten e marrjes ne dorezim. 

 

f) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

13. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 7, shoqëruar me: 

14. Kontrate; 

15. Situacionin përfundimtar;  

16. Akt kolaudimi objekti; 

17. Certifikaten e marrjes ne dorezim te objektit; 

18. Fatura tatimore per cdo situacion punimesh. 

 

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e 

dokumentat e mëposhtme për punët në vazhdimësi: 

 Kontratë 

 Fatura Tatimore deri në 30 ditë para datës së zhvillimit të procedurës 

 Situacionet deri në 30 ditë para datës së zhvillimit të procedurës 



 Vertetim nga investitori per vleren e realizuar deri ne 30 dite para dates se zhvillimit te 

procedures 

 

2.4 Liçensa profesionale,  lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës: 

 

a. Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme: 

 

 

 

 NP – 1 D (Punime gërmimi në tokë) 

 NP- 2 F (Ndertime civile dhe industriale) 

 NP-3 C (Rindërtim dhe Mirëmbajtje e ndërtesave Civile dhe Industriale) 

 NP-4D( Rrugë, Autostrada, Ura, etj., 

 NS-1C (Punime per prishjen e ndertimeve) 

 NS-2B( Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanderi dhe mirëmbajtja e tyre) 

 NS-3B( Impiante lëvizjeje dhe transporti (ashensorë, shkallë, lëvizës, transportues)) 

 NS – 4C (Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, 

metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese) 

 NS-5B( Implementim i sinjaleve me ndricim të trafikut) 

 NS-6A( Sinjalistikë e pa ndriçuar rrugore) 

 NS-7B( Barriera dhe Mbrojtje Rrugore) 

 NS-8A( Konstruksione betoni arme të parafabrikuar, struktura metalike dhe druri) 

 NS-9C( Punime të posaçme strukturore) 

 NS-10B( Shtresa dhe struktura të veçanta) 

 NS-12D( Instalime teknologjike, ngrohje dhe ajër i kondicionuar) 

 NS-13C( Implementim i linjave telefonike dhe sistemeve të telekomu-nikacioni) 

 NS-14D( Instalime të brendshme, elektrike, telefon, TV,  etj) 

 NS-19B( Sisteme izoluese të zhurmës për projektet infrastrukturore) 

 sipas modelit të lëshuar nga MPPT; 



 

Për Operatorët e huaj të bëhet njehsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i origjinës pranë 

Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit, në plotësim të licencave profesionale të 

kërkuara për ekzekutimin e kontratës. 

 

 

3. Kandidati ofertues duhet të përcaktoje me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) 

Drejtuesin Teknik të punimeve në object (drejtuesi teknik duhet te kete mbi 20 (njëzetë) vjet eksperiencë 

pune e pasqyruar kjo në librezën e punës),  te perfshire ne licensen e shoqerise dhe të deklaroje se do të 

jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqeruar me dokumentacionin e 

meposhtem: 

i. Libreze pune (perkatese) 

ii. CV perkatese 

iii. Kontrate pune e vlefshme (përkatëse) 

iv. Diplome 

 

4. Një punësim mesatar i të paktën  300 (treqind) personave, për periudhën Janar  2014 -   Dhjetor  

2016 të vërtetuar me;  

4.1 Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqerore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i  

punonjësve për secilin muaj; per periudhen Janar  2014 -   Dhjetor  2016 

4.2 List pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen  Janar 

2014 -   Dhjetor  2016 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet shoqërore dhe 

shendetesore. 

5. Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te kenë pjesë të stafit teknik të punësuar të vërtetuar me 

kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV dhe të figurojnë në listpagesa per periudhen Janar 2015-dhjetor 

2016: 

• Inxhinier Ndertimi (4) 

• Inxhinier Topograf (2) 

• Inxhinier Elektrik (1) 

• Inxhinier Elektronik(3) 

• Inxhinier Mekanik (2) 

• Inxhinier Mjedisi (1) 

• Inxhinier Informatik (1) 

• Inxhinier Hidroteknik (1) 



• 5.1 Të ketë në stafin e punonjesve te pasqyruar ne list pagesa  per gjashtë muajt e fundit te 

pakten 30 punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga IQT, ku nga keta te jene te 

pakten: 

• Grupi I- 7 (shtatë) punonjës 

• Grupi II-10 (dhjetë) punonjës 

• Grupi III- 9(nëntë) punonjës 

• Grupi IV-3 (tre) punonjës 

• Grupi V- 1 (një) punonjës)  

• (Per punonjesit e siperpermendur te paraqiten deshmite perkatese te kualifikimit te sigurimit 

teknik)  

• Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë të punësuar minimalisht 7 (shtatë) punonjës 

manovratorë të mjeteve të rënda. 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.  

• 5.2 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 1(nje) mjek ndërmarrjeje, kjo të vërtetohet me 

paraqitjen Urdhër mjeku, diplomë, CV, librezë pune dhe  Kontratës së Punës  së mjekut me operatorin 

ekonomik e vlefshme për periudhën e ndërtimit dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 

dy vitet e fundit, përkatësisht periudhën Dhjetor 2014- Dhjetor 2016. Në rastin e bashkimit të operatorëve 

ekonomikë, të paktën antari kryesues I bashkimit  duhet të plotësojë këtë kusht të ketë 1 mjek 

ndërmarrjeje. 

 

6. Shoqeria duhet te paraqesë Certifikaten   ISO 9001- 2008(Sistemi I menaxhimit të cilësisë) (e vlefshme). 

 7.Shoqeria duhet te paraqesë Certifikate  ISO 14001-2004 (Sistemi I menaxhimit të mjedisit)(e vlefshme).  

8.Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë OHSAS 18001-2007 (Sistemi I menaxhimit të shëndetit dhe 

sigurisë në punë)(e vlefshme) 

9.Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë PAS 99-2012 ( Sistem I integruara I menaxhimit)(e vlefshme) 

10.Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë ISO 39001 -2012( Menaxhimi I sigurisë së trafikut rrugor) (e 

vlefshme) 

11.Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë ISO 27001-2013 (Sistemi I menaxhimit të sigurisë së 

informacionit) (e vlefshme) 

12. Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë ISO SA 8000-2014 (Sistemi I menaxhimit të përgjegjësisë 

shoqërore) ( e vlefshme) 

13. Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë  ISO 50001-2011 (Sistem I menaxhimit të energjisë) (e vlefshme) 

14. Shoqëria duhet të paraqesë certifikatë ISO EN 3843-2-2006 (Menaxhimi I cilësisënë proces të 

punimeve me Saldim) ( e vlefshme) 



15. Shoqëria duhet të paraqesë Licence III.2.A (1+2) Ndikimi në mjedis Auditim Mjedisor 

16.Licence kodi III.7.A Shërbime profesionale për projektime,Shërbime profesionale për zbatime 

17.Licence III 1.A Lejë mjedisi tipi C . Pikë shërbimi për riparim automjetesh 

 

18.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion 

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë ( shtojca 8)   

Mjetet Sasia Gjendja 

Kamion vetëshkarkues (kapaciteti total mbajtës 

mbi 75 ton pra kapaciteti mbajtes per nje kamion 

minimum 15 ton )  

5 copë Pronësi ose me qera 

Autobetonierë 5 copë Pronësi ose me qera 

Autovinç me kosh 1 copë Pronësi ose me qera 

Fadromë e vogël (Tip Bocat)   1 copë Pronësi ose me qera 

Fadromë me goma 3 copë Pronësi ose me qera 

Autobot uji 1 copë Pronësi ose me qera 

Gjenerator  2 copë Pronësi ose me qera 

Eskavator me zinxhir 3 copë Pronësi ose me qera 

Minieskavator 3 copë Pronësi ose me qera 

greider 2 copë Pronësi ose me qera 

Autopompë betoni 2 copë Pronësi ose me qera 

Autobitumatrice 1 copë Pronësi ose me qera 

Asfaltoshtruese 2 copë Pronësi ose me qera 

Rul vibrues 15 ton 2 copë Pronësi ose me qera 

Rul me goma për asfalt 1 copë Pronësi ose me qera 

Kamiocina 1.5-2 ton secila nga kamiocinat 4 copë Pronësi ose me qera 

Çekiç pneumatik/hidraulik për thyerje dhe 

ngjeshje 

3 copë Pronësi ose me qera 

Frezë Asfalti 1 copë Pronësi ose me qera 

Fshesë për pastim e larje rrugësh 1 copë Pronësi ose me qera 



 

 

 

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) 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 

objekti i kontratës dhe afati i saj. 

d) 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. 8. (Deklaratë nga administratori i 

shoqërisë ofertuese). 

e) (e detyrueshme) Do të organizohet një vizitë në kantier deri në  10 ditë para zhvillimit të procedurës së 

Koncesionit të Partneritetit Publik Privat në mënyrë të tillë që Operatorët Ekonomikë të mund të 

familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht  

me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë vizitë. Gjatë vizitës do t’u jepen informacione shtesë 

e shpjegime. Të gjitha kostot e Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të 

mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar sa më sipër,  dhe me kostot e risqet e veta, një operator 

ekonomik mund t’a vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur. 

Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem drejtoni nje shkrese prane Drejtorise se Prokurimit Bashkia 

Tiranë. 

 

 

 

Të 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. 

 

 

Aparat GPS për punimet topogjeodezike 1 copë Pronësi ose me qera 

Kamion me vinxh 2 copë Pronësi ose me qera 



 


