
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA GRAMSH

NJËSIA E PROKURIMIT
Gramsh më 17/01/2019

SHTOJCE: NJOFTIM

MODIFIKIM I DOKUMENTAVE STANDARTE TE TENDERIT ME OBJEKT:

“Blerje karburanti për administratën e bashkisë dhe sektorët vartës ”i ndare ne lote.

Ne zbatim te Ligjit Nr.9643 date 20.11.2006 “Per prokurimin publik “, i ndryshuar neni 42/2 , si dhe
ne zbatim te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 914 , date 29.12.2014 “Për miratimin e
rregullave te prokurimit publik” ,neni 62 “, njoftojme operatoret ekonomik se do te ndryshohen
dokumentat standarte te tenderit me objekt “Blerje karburanti për administratën e bashkisë dhe
sektorët vartës ”Arsyeja e modifikimit te ketyre dokumentave eshte per shkak te Rekomandimit te
APP-.

Për sa i perket kritereve te parashikuara ne Dokumentat Standarte te Tenderit bejme
ndryshimin si me poshte :

Kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit formulohen si me poshtë:

Shtojca 9

[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

( Te njejta per te dy lotet)

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin
e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i
regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

b) Nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
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, për vepra që lidhen me
veprimtarinë profesionale.
d) Ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore,
sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër
nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, 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 vetëdeklaratën
e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në



ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi
vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;

b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;
b.Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;(per secilin lot)
c.Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; (per secilin lot)
ç. Formularin e Ofertës sipas Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me
karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje); (per secilin lot)
d. Vërtetimin 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. (per secilin lot)

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë :

 Loti i parë : ”Blerje karburanti për administratën e bashkisë”

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Firma konkuruese duhet te jete e pajisur me autorizimin ose licensen perkatese te leshuar per ushtrimin e tregetimit te
karburanteve te kategorise se I,II,III, sic cakton neni 15 i Ligjit Nr. 8450 date 24.12.1999”Per punimin, transpotimin
dhe tregtimin e naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre”(te ndryshuar)

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:  

1. Xhiroja mesatare vjetore gjate tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit duhet të jetë 35% te vleres limit të
kontratës që prokurohet(35 % e fondit limit te Lotit te pare).
Kjo do te vertetohet duke paraqitur vertetim per xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit leshuar nga administrata
tatimore.

2.Kopje te certifikuara te bilanceve tre viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit , te konfirmuar nga organi
kompetent.
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. Mosshlyerja 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.

4.Vertetim qe ka shlyer te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore per vitet 2017 dhe 2018 , leshuar nga
administrata e qeverisjes vendore ku ai ushtron aktivitetin.

1.3 Kapaciteti teknik:  

1. Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar gjatë 3 (tre) viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit ,

furnizime të ngjashme me objektin e këtij prokurimi me vlerë totale 35% të Fondit Limit te kontrates qe prokurohet

(35 % e fondit limit te Lotit te pare).

Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon kontratat e nenshkruara te shoqeruara me

vërtetime të lëshuara nga një ent publik per realizimin me sukses te kontrates..

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes,

ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

2. Dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare , të lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e
produktin me specifikimet teknike.

a) Ofertuesit të paraqesin Fletë- Analizat për karburantin, ku të perfshihen të gjithë treguesit e përcaktuar në



specifikimet teknike.
3. Operatori ekonomik te kete njesi shitje e tregetimi te gazoilit , jo me larg se 10 km nga qendra e autoritetit

kontraktor “Bashkia Gramsh’’, gje qe nenkupton se ofrimi i sherbimit dhe mallit te kryhet jo me larg se distanca e

siperpermendur , vertetuar me nje nga format e disponimit sipas Kodit Civil (kontrate noteriale ose akt pronesie ose te

jene te pasqyruara ne ekstraktin e QKR,etj) per keto njesi.

Ne zbatim te VKM Nr.561 date 29.07.2016 “Per standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve te karburantit ne
Njesite e Qeverisjes se Pergjithshme” sherbimi i furnizimit me karburant duhet te kryhet vetem nepermjet kartes
elektronike,e cila mundeson identifikimin e mjetit dhe perdoruesin e saj

4.Operatori ekonomik duhet te deklaroje se merr persiper te furnizoje ne stacione te shitjes se karburanteve me pakice

me sherbim 24 ore ne cdo dite te javes, me karte elektronike te personalizuar me targen e cdo automjeti te autoritetit

kontraktor, sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor. Subjekti merr persiper qe te konvertoje te gjithe sasine e litrave te

ndodhura ne karten elektronike te personalizuar me targen e mjetit,deri ne perfundimin e plote te kontrates , sipas

nevojave te Autoritetit Kontraktor. Karta elektronike duhet te jete pa skadence dhe te jete e perdorshme dhe gjate vitit

2021.

5. Operatoret ekonomike ofertues gjate hartimit te ofertes duhet te paraqesin edhe perllogaritjen e cmimit per 1 (nje)
liter nafte 10ppm duke u bazuar ne:

 çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e
fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;

 elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;

 marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

 Loti i dytë: “Blerje karburanti për sektorët vartës”

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

Firma konkuruese duhet te jete e pajisur me autorizimin ose licensen perkatese te leshuar per ushtrimin e tregetimit te
karburanteve te kategorise se I,II,III, sic cakton neni 15 i Ligjit Nr. 8450 date 24.12.1999”Per punimin, transpotimin
dhe tregtimin e naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre”(te ndryshuar)

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:  

1. Xhiroja mesatare vjetore gjate tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit duhet të jetë 35% e vleres limit të
kontratës që prokurohet(35 % e fondit limit te Lotit te dyte).
Kjo do te vertetohet duke paraqitur vertetim per xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit leshuar nga administrata
tatimore.

2.Kopje te certifikuara te bilanceve tre viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit , te konfirmuar nga organi
kompetent.
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. Mosshlyerja 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.

4.Vertetim qe ka shlyer te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore per vitet 2017 dhe 2018 , leshuar nga
administrata e qeverisjes vendore ku ai ushtron aktivitetin.

2.3 Kapaciteti teknik:  

1. Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar gjatë 3 (tre) viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit ,

furnizime të ngjashme me objektin e këtij prokurimi me vlerë 35% të Fondit Limit te kontrates qe prokurohet (35 % e

fondit limit te Lotit te dyte).

Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon kontratat e nenshkruara te shoqeruara me

vërtetime të lëshuara nga një ent publik per realizimin me sukses te kontrates..

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes,

ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

2. Dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare , të lëshuara nga institucione të autorizuara, që vërtetojnë pajtueshmërinë e
produktin me specifikimet teknike.

b) Ofertuesit të paraqesin Fletë- Analizat për karburantin, ku të perfshihen të gjithë treguesit e përcaktuar në



specifikimet teknike.
3. Operatori ekonomik te kete njesi shitje e tregetimi te gazoilit , jo me larg se 10 km nga qendra e autoritetit

kontraktor “Bashkia Gramsh’’, gje qe nenkupton se ofrimi i sherbimit dhe mallit te kryhet jo me larg se distanca e

siperpermendur , vertetuar me nje nga format e disponimit sipas Kodit Civil (kontrate noteriale ose akt pronesie ose te

jene te pasqyruara ne ekstraktin e QKR,etj) per keto njesi.

Ne zbatim te VKM Nr.561 date 29.07.2016 “Per standartizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve te karburantit ne
Njesite e Qeverisjes se Pergjithshme” sherbimi i furnizimit me karburant duhet te kryhet vetem nepermjet kartes
elektronike,e cila mundeson identifikimin e mjetit dhe perdoruesin e saj

4.Operatori ekonomik duhet te deklaroje se merr persiper te furnizoje ne stacione te shitjes se karburanteve me pakice

me sherbim 24 ore ne cdo dite te javes, me karte elektronike te personalizuar me targen e cdo automjeti te autoritetit

kontraktor, sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor. Subjekti merr persiper qe te konvertoje te gjithe sasine e litrave te

ndodhura ne karten elektronike te personalizuar me targen e mjetit,deri ne perfundimin e plote te kontrates , sipas

nevojave te Autoritetit Kontraktor. Karta elektronike duhet te jete pa skadence dhe te jete e perdorshme dhe gjate vitit

2021.

5. Operatoret ekonomike ofertues gjate hartimit te ofertes duhet te paraqesin edhe perllogaritjen e cmimit per 1 (nje)
liter nafte 10ppm duke u bazuar ne:

 çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e
fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;

 elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni;

 marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Nëse operatori ekonomik do te ofertoje per te dy lotet Kriteret e mesiperme jane te njejta pervec kriterit kapaciteti

ekonomik ,finanaciar(pika 1) dhe kapaciteti teknik (pika 1 te cilat formulohen si me poshte:

Kapaciteti ekonomik dhe financiar:  

1. Xhiroja mesatare vjetore gjate tre viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit duhet të jetë 35% e vleres se
shumatores se fondeve limite per te dy lotet( 35 % (FL i lotit te pare + FL i lotit te dyte)
Kjo do te vertetohet duke paraqitur vertetim per xhiron e realizuar gjate tre viteve te fundit leshuar nga administrata
tatimore.

2.Kopje te certifikuara te bilanceve tre viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit , te konfirmuar nga organi
kompetent.
Kapaciteti teknik:  

1. Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar gjatë 3 (tre) viteve te fundit nga data e zhvillimit te tenderit ,
furnizime të ngjashme me objektin e këtij prokurimi me vlerë 35% e vleres se shumatores se fondeve limite per te dy
lotet( 35 % (FL i lotit te pare + FL i lotit te dyte)

Autoriteti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon kontratat e nenshkruara te shoqeruara me

vërtetime të lëshuara nga një ent publik per realizimin me sukses te kontrates..

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes,

ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Per keto arsye ,afati i dorezimit te ofertave ne sistemin elektronik do te shtyhet më datë

06.02.2019 ora 10:00

NJËSIA E PROKURIMIT

Erson Guzi Avni Bajrami Qani Paja


