KRITERET E PERGJITHSHME DHE TE VECANTA TE KUALIFIKIMIT
1.

KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT
Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:
1.1. 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 Kombëtare 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.
1.2.

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. Këto kritere (pikat 1.1, 2.1) duhet te vërtetohen përmes dokumenteve
të lëshuar jo më parë se tre muaj nga dita e hapjes së ofertës.

1.3.

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, për këtë kandidatët duhet të dorëzojnë një kopje të Ekstraktit mbi historikun e
subjektit te lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.
Kandidati/Ofertuesi i huaj duhet të vërtetojë se ai i plotëson të gjitha kërkesat e
renditura më sipër. Nëse dokumentet 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 dokumentet në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen
me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

1.4.

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 vërtetimin 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.
Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të
dorëzojë dokumentet e lartpërmendur.
Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, duhet te
dorëzohen:
a.

Marrëveshja e noterizuar sipas se cilës bashkimi i operatoreve ekonomik është

krijuar zyrtarisht;
b. Prokura e posaçme.
2.

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT
2.1.

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:
a. Sigurimi i ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 3;
b. Deklarate mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
c. Deklaratën mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 6;
ç. Përshkrimi i Ofertës i plotësuar dhe nënshkruar në mënyrë të duhur, sipas Shtojcës
1;

2.2.

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.2.1. Kapaciteti Ligjor i operatorëve ekonomikë:
Sipas pikës 1 “Kritere të përgjithshme pranimit/kualifikimi”
2.2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:
Ofertuesi duhet të ketë burime financiare të nevojshme për realizimin e objektit
te konkurimit dhe mban përsipër çdo rrezik që mund të ndodhë, siç parashikohet
apo nënkuptohet në Kushtet e Përgjithshme dhe te veçanta të Kontratës.

Dokumentat që provojnë burime të mjaftueshme financiare përfshijnë:

Pasqyra financiare te audituara, te certifikuara nga ekspert(ë) kontabël, per dy (2)
vitet e plota financiare te fundit,
1. Kopje te certifikuara te bilanceve te dy viteve te fundit, te paraqitura nga
autoritet perkatese dhe ;
2. Kopje te dekalaratave te Xhiros vjetore te dy viteve te fundit dhe Raportet e
auditimit financiar, te certifikuara nga nje subjekt i jashtem i licensuar
auditimi;
3. Pasqyrat e qarkullimit te parase dhe shenimet shoqeruese;
4. Plan biznesi për te gjithë kohëzgjatjen e projektit.

Ofertuesi duhet te provojë që:
i) Xhirot vjetore kumulative te dy viteve te fundit te jete sa vlera përgjithshme
e investimit pa TVSH ;
ii) kapitali i vet (totali i aktivit minus totalin e detyrimeve) i vitit te fundit
ushtrimor te jete te pakten sa 20% e vleres se investimit te pergjithshem (pa
TVSH) te propozuar nga ofertuesi.
iii) Vërtetime të Xhiros vjetore të dy viteve të fundit të lëshuara nga dega e Tatim
Taksave ku shoqëria ka selinë zyrtare.
Ne rast se xhirot vjetore kumulative të dy viteve të fundit ushtrimor nuk jane sa
vlera e përgjithshme e investimit (pa TVSH), por jane te pakten 60% deri ne
100%, atehere shoqeria kualifikohet per kete kriter financiar me kushtin qe
kapitali i vet (totali i aktivit minus totalin e detyrimeve) i vitit të fundit ushtrimor
të jetë të paktën sa 30% e vleres se përgjithshme të investimit (pa TVSH) të
propozuar nga ofertuesi.
Per efekt te llogaritjes se vleres se investimit per permbushjen e kapacitetit
ekonomik dhe financiar, vlera e investimit do te llogaritet mbi bazen e
preventivave te paraqitur (projekti teknik dhe plan i biznesit)
Numri minimal i të punësuarve për një periudhë të paktën 2 vjecare të jetë mbi 50
punonjës.
2.2.3. Kapaciteti teknik:
1.
Dëshmi për ekzekutimin e suksesshëm te shërbimit, punimeve civile, te
lëshuara nga një ent publik, ose privat, qe tregon vlerën kohen dhe natyren e
punimeve te ekzekutuara, dhe/ose çfarëdolloj dokumenti tjeter qe parashikon
legjislacioni ne fuqi dhe qe mund ta vërtetoje nje gje te tille.

Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon dëshmi për
shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit. Në çdo
rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës
së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve
të fundit.
Per reference te plotesohet Formulari i Pervojes i paraqitur ne Shtojcën 7; ose
2.
Dëshmi te shërbimeve te mëparshme te ngjashme dhe te ekzekutuar, ose
perfunduar me sukses duke perfshire vleren e projektit.
3.
Licencat profesionale që lidhen me ekzekutimin e punimeve sipas objektit
te kontratës; ose/dhe Dëshmi e disponueshmërisë për ekzekutimin e kontratës,
nga ekspertët që nuk i përkasin drejtpërdrejt ofertuesit;
4.
Liste te personelit kryesor përgjegjës për zbatimin e kontrates, qe
perfshin CV e tyre, kualifikimet arsimore dhe profesionale.
5.
Sipas ligjit me Nr 9251, datë 08.07.2004, Neni 10 duhet te disponoje
certifikatat e regjistrimit të mjeteve në Regjistrin Shqiptar të Mjeteve Lundruese

Pervec dokumenteve te kerkuara me siper, nje permbledhje e shkurtuar e
eksperiences duhet te plotesohet ne Formularin e Pervojes sipas Aneksit IV.
Kërkesat teknike për kryerjen e shërbimeve
Porti i Durrësit
-1R/M x 2.500 Hp
-1R/M x 2.000 Hp
Njëri nga rimorkiatorët të jetë i tipit Azimuth Propeller System
Pontili i Porto Romanos
-1R/M x 2.000 Hp
Porti i Vlorës
-1R/M x 1.500 Hp
Terminali i karburanteve të Vlorës(Petrolifera)
-1R/M x 2.000 Hp
-1R/M x 1.500 Hp
Shëngjin
1R/M x 1.000 Hp
Saranda
1R/M x 1.000 Hp

Ofertuesi duhet te paraqese ne menyre me te detajuar dhe keto dokumente:

i)

Studimin e fizibilitetit

ii)

Planin e biznesit

Struktura e Plan Biznesit
Plan biznesi, i paraqitur nga Ofertuesi për proceduren konkuruese, duhet të
përmbaje të dhenat e meposhtme:
1.
Kosto totale e Projektit (Vlera e investimit) :
Shenim: Zeri i TVSH- se të paraqitët si ze i vecantë.
2.
Menyra e financimit (Burimet e Financimit):
__% e vleres se investimit që do të financohet me kapitalin e vet;
__% e vleres se investimit që do të financohet me kredi.
3. Kushtet dhe grafiku i shlyerjes se kredise:
Periudha e shlyerjes;
Norma e interesit;
Momenti i fillimit të shlyerjes se kredise.
4.
Shpenzimet operative (shpenzimet vjetore që do të kryhen për
mbarevajtjen e aktivitetit):
Shpenzime mirembajtje;
Shpenzime personeli;
Amortizimi vjetor.
5.
Te ardhurat:
Prodhimi vjetor;
Cmimi i shitjes për njësi.
6. Ne baze te treguesve te mesiperm te hartohen pasqyrat perkatese:
Pasqyra “Te Ardhura dhe Shpenzime”,
Pasqyra “Cash - Floë” (levizja e parase).
7. Per percaktimin e rentabilitetit te projektit te llogariten:
Treguesit e NPV – se;
Treguesit e IRR – se;
Periudha e vetshlyerjes se investimit;
Grafiku i punimeve;
Riinvestimi
8.
Te pasqyrohet analiza e ndjeshmërisë per prodhimin e energjisë
elektrike, investimin fillestar dhe normën e aktualizimit.
Monedha e Ofertës.

Të gjitha vlerat duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë
edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH.

Të gjithë dokumentet duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre.
Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të
pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

