
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri Tel + 355 4 228655 www.tirana.al

Drejtuar: Operatorit ekonomik “Zenit & Co " shpk
Adresa: Rruga “Myrteza Topi”, Nd.18, Ap.38, Tiranë

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim” “Mbikqyrja e punimeve të disa
objekteve të infrastrukturës në qytetin e Tiranës për vitin 2017”, të ndarë në lote.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: Loti i dytë: “Mbikqyrja e
punimeve për objektin “Parkimi Nëntokësor te Sheshi Italia”.

Numri i referencës së procedurës/lotit Ref-39669-12-29-2017

Fondi limit në total: 6,089,839 (gjashtë milionë e tetëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e
tridhjetë e nëntë) lekë pa TVSH.

Fondi limit Loti i dytë: 2,353,303 (dy milionë e treqind e pesëdhjetë e tre mijë e treqind
e tre) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Të ardhurat e Bashkisë së Tiranës vënë në dispozicion nga buxheti i
Bashkisë së Tiranës për vitin 2018, miratuar me VKB Nr. 132 datë 21.12.2017, “Për
miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2018-2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë
së Tiranës për vitin 2018”.

Kohëzgjatja e kontratës: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipermarjes për zbatimin e
punimeve deri në përfundimin e punimeve 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 15.01.2018, ora 11:00.

Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i
Njoftimeve Publike Nr. 01 datë 08.01.2018.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Tower" shpk
NUIS K91628001D
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NUIS L21717003H

Vlera e ofertës = 2,054,000 (dy milionë e pesëdhjetë e katër mijë )lekë pa TVSH.

2. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Tirana New Supervisior” shpk &
“Vler Invest” shpk

NUIS L121311040P
NUIS K81721022P

Vlera e ofertës = 2,070,700 (dy milionë e shtatëdhjetë mijë e shtatëqind ) lekë pa TVSH.

3. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Zenit&CO” shpk
NUIS K61731002D

Vlera e ofertës = 1,950,750 (një milionë e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e shtatëqind e
pesëdhjetë ) lekë pa TVSH.

4. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Instituti i Konsulencës në
Ndërtim” shpk& “Imes D” shpk

NUIS K71828007J

NUIS K82430006C

Vlera e ofertës = 1,951,000 (një milionë e nëntëqind e pesëdhjetë e një mijë) lekë pa TVSH.

5. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “A & E Engineering” shpk
NUIS K72113010E

Vlera e ofertës = 1,950,724.17 ( një milion e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e shtatëqind e
njëzete katër pikë shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

6. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Nord Comat” shpk
NUIS L08501501Q

Vlera e ofertës = 1,954,000 (një milion e nëntëqind e pesëdhjetë e katër mijë) lekë pa
TVSH.

7. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Gjeokonsult & Co “
NUIS

K91810005U
Vlera e ofertës = 2,080,000 ( dy milion e tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.

8. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “HE SK 11 “
NUIS

L19008502B
Vlera e ofertës = 1,647,312.1 (një milion e gjashtëqind e dyzet e shtatë mijë e treqind e
dymbëdhjetë pikë një) lekë pa TVSH.

9. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “C.E.C Group “
NUIS

L11807013M
Vlera e ofertës = 1,906,200 (një milion e nëntëqind e gjashtë mijë e dyqind) lekë pa TVSH.
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Operatorët ekonomik të skualifikuar janë:
1. “He&SK 11 ” shpk

2. “C.E.C Group”

3. “Gjeokonsult & Co” shpk

4. “Nord Comat” shpk

5. “A & E Engineering” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “A & E Engineering” shpk
NUIS K72113010E

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 53 të Ligjit Nr. 9643, datë
20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, ( i ndryshuar), dhe të Kreut VII Nenit 66 pikës 3 të
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e rregullave të
prokurimit publik”( i ndryshuar), si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, vijoi me
shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga Operatori Ekonomik, nga ku rezultoi se:

- Operatori ekonomik nuk Ploteson Piken 1 Te Kapacitetit Teknik:

Kapaciteti teknik:  

1.Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

Shërbime të ngjashme me objektin e prokurimit me vlerë 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës që
prokurohet dhe konkretisht: 941,321 (nëntëqind e dyzet e një mijë e treqind e njëzet e një) lekë pa
TVSH, të realizuara gjatë tri 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 lidhur me zbatimin e punimeve 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 kontraten e nenshkruar me subjektin privat, të
shoqëruar detyrimisht me situacionet për shërbimet e kryera lidhur me zbatimin e punimeve
dhe faturat tatimore perkatese të shitjes (ku te shprehen qarte datat,shumat dhe shërbimet e
realizuara).

Pasi operatori ekonomik ka paraqitur përkatesisht si kontrata për punime të ngjashme
objektet:

1. Mbikëqyrje e punimeve për " Sistemim Asfaltim Rruga Korçë - Ersekë Loti 1"

Shërbimet e kësaj kontrate nuk konsiderohen të ngjashme me objektin e prokurimit pasi janë
kategori e punimeve ndërtuese të transportit rrugor.

2. Mbikëqyrje e punimeve për " Sistemim Asfaltim Tre Urat - Leskovik".

Shërbimet e kësaj kontrate nuk konsiderohen të ngjashme me objektin e prokurimit pasi janë
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kategori e punimeve ndërtuese të transportit rrugor.

3. Mbikëqyrje e punimeve për objektin "Rikonstruksioni i plotë i shkollës speciale Luigj
Gurakuqi".

Kjo kontratë e paraqitur për objekte civile nuk është e së njëjtës natyrë me objektin e
prokurimit. Referuar situacioneve perfundimtare të punimeve të zbatimit të kërkuara nga
Autoriteti Kontrator për Kontratat e paraqitura si të ngjashme, konkretisht për kontratën në
fjalë komisioni i vlerësimit të ofertave konstatoi se ajo permban kryesisht punime të natyrës
teknike rikonstruktuese për pjesët e rifiniturave të ndryshme, instalimeve elektrike, mekanike
teknike te ngrohjes, funizimit me ujë etj, të cilat përbejne dhe thelbin e kontratës së paraqitur
si të ngjashme ndërkohe punimet e objektit të prokuruar në këtë lot, përmbajnë punime
strukturore për realizimin e një ndërtimi të ri dhe ka në thelbin e tij punimet të natyrës
teknike ndërtuese të elementeve në ngarkesë të konsiderueshme, themele të thella (pilota,
pllakëthemeli), struktura të reja prej betoni të armuar (kollona, trarë soleta, rampa, mure),
gërmime për themele, struktura të cilat kërkojnë analiza të detajuara dhe të ngushta të
bashkëveprimit truall-strukturë.

Si rrjedhojë, komisioni i vlerësimit të ofertave, duke marë në konsideratë anën teknike të
ndërtimit të këtij objektit e konsideron jo të ngjashme kontratën e shërbimeve për objektin e
paraqitur.

2. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Nord Comat” shpk
NUIS L08501501Q

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 53 të Ligjit Nr. 9643, datë
20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, ( i ndryshuar), dhe të Kreut VII Nenit 66 pikës 3 të
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e rregullave të
prokurimit publik”( i ndryshuar), si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, vijoi me
shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga Operatori Ekonomik, nga nga ku
rezultoi se:

- Operatori ekonomik nuk plotëson piken 3 të Kapacitetit Teknik, Kriteret e Veçanta të
Kualifikimit.

3. Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të ketë ne stafin e tij inxhiniere te licensuar per
kategorite e kerkuara, të vërtetuar me Licence profesionale te shoqerise ose Licences
individuale, kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, Libreze Pune dhe të figurojnë në
listpagesat e shoqërisë per te pakten 6 muajt e fundit.

Pasi nuk ka paraqitur kontratat e punes, Librezat e Punës dhe diplomat e stafit të inxhinierëve
të Liçensuar për kategoritë e kërkuara për lotin përkatës.

- Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit Teknik, Kriteret e Veçanta të
Kualifikimit.

4.Një punësim mesatar i të paktën 13 (trembëdhjetë) personave, për periudhën Nëntor 2016
– Nëntor 2017të vërtetuar me;
a) Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve
për secilin muaj; për periudhën Nëntor 2016 – Nëntor 2017
b) Listpagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për
periudhën Nëntor 2016 – Nëntor 2017 shoqëruar me formularet e deklarimit të pagesave për
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sigurimet shoqërore dhe shëndetesore.

Pasi nuk ka paraqitur Formularet e Deklarimit të Pagesave për periudhën Nëntor - Dhjetor
2016

- Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 1 te Kapacitetit Teknik, Kriteret e Veçanta të
Kualifikimit.

Kapaciteti teknik:

1. Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:
Shërbime të ngjashme me objektin e prokurimit me vlerë 40% e vlerës së përllogaritur të
kontratës që prokurohet dhe konkretisht: 941,321 (nëntëqind e dyzet e një mijë e treqind e
njëzet e një) lekë pa TVSH, të realizuara gjatë tri 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 lidhur me zbatimin e punimeve
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 kontraten e nenshkruar me subjektin privat, të
shoqëruar detyrimisht me situacionet për shërbimet e kryera lidhur me zbatimin e punimeve
dhe faturat tatimore përkatese të shitjes (ku të shprehen qarte datat,shumat dhe shërbimet e
realizuara).

Pasi kontratat e paraqitura për objektet si punime të ngjashme nuk ka paraqitur vërtetime të
lëshuara nga Institucionet shtetërore për realizimin e plotë dhe të suksesshëm të kontratave
ku të jene përcaktuar kohëzgjatja e shërbimit, vlera e shërbimit të realizuar.

3. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Gjeokonsult & Co” shpk
NUIS K91810005U

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 53 të Ligjit Nr. 9643, datë
20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, ( i ndryshuar), dhe të Kreut VII Nenit 66 pikës 3 të
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e rregullave të
prokurimit publik”( i ndryshuar), si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, vijoi me
shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga Operatori Ekonomik, nga nga ku
rezultoi se:

- Operatori ekonomik nuk ploteson piken 3 te Kapacitetit Teknik, Te Kritereve te Vecanta te
Kualifikimit:

3. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë ne stafin e tij inxhiniere te licensuar per kategorite e
kerkuara, të vërtetuar me Licence profesionale te shoqerise ose Licence individuale, kontratë pune të
vlefshme, diplomë, CV, Libreze Pune dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë per te pakten 6 muajt
e fundit.

Pasi nuk ka paraqitur kontratat e punës, diplomat dhe librezat e punës për stafin e
inxhinierëve të liçensuar për kategoritë e kërkuara në objektin e këtij loti.

- Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 6 të Kapacitetit Teknik, Të Kritereve të Veçanta të
Kualifikimit:
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6. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Çertifikatë të cilësisë ISO 9001- 2008 (e vlefshme)
lëshuar nga institucione të akredituara për këtë qëllim me objekt: supervizion rrugësh dhe ndërtesa
civile. Në rastet e Bashkimit te Operatoreve ekonomik çdo anëtar i grupit duhet të paraqese
certifikatën e mësipërme.

Pasi Certifikata Iso 9001 - 2008 ka skaduar para datës së hapjes së tenderit dhe si
rrjedhojë nuk është më e vlefshme.

- Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 6 të Kapacitetit Teknik, të Kritereve të Veçanta të
Kualifikimit:

7. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë Çertifikatë ISO 14001-2004 (e vlefshme) lëshuar
nga institucione të akredituara për këtë qëllim me objekt: supervizion rrugësh dhe ndërtesa civile. Në
rastet e Bashkimit te Operatoreve ekonomik çdo anëtar i grupit duhet të paraqese certifikatën e
mësipërme.

Pasi Certifikata Iso 14001-2004 ka skaduar para dates se hapjes se tenderit dhe si
rrjedhoje nuk eshte me e vlefshme.

4. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “HE SK 11” shpk
NUIS L19008502B

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 53 të Ligjit Nr. 9643, datë
20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, ( i ndryshuar), dhe të Kreut VII Nenit 66 pikës 3 të
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e rregullave të
prokurimit publik”( i ndryshuar), si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, vijoi me
shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga Operatori Ekonomik, nga ku rezultoi
se:

- Operatori ekonomik nuk plotëson Piken 1 të Kapacitetit Teknik

Kapaciteti teknik:  

1.Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

Shërbime të ngjashme me objektin e prokurimit me vlerë 40% e vlerës së përllogaritur të kontratës që
prokurohet dhe konkretisht: 941,321 (nëntëqind e dyzet e një mijë e treqind e njëzet e një) lekë pa
TVSH, të realizuara gjatë tri 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 lidhur me zbatimin e punimeve 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.

- Operatori ekonomik "HE SK 11 11" shpk, nuk ka respektuar VKM Nr. 354 date
11.05.2016 "Per miratimin e manualit te Tarifave per Sherbime ne Planifikim Territori,
projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim", cituar ne paragrafin e fundit te Kritereve te Vecanta te
Kualifikimit te kerkuar nga Autoriteti Kontraktor.
"Shënim: Kandidati ofertues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet njoftimit të bërë me Nr. 5585
Prot. datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi mënyrën e përcaktimit të
tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshitllit të Ministrave Nr.354 datë 11.05.2016 ”Për
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miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe
kolaudim”.

Kjo bazuar në njoftimin e bërë me Nr. 5585 date 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit
Publik "Rekomandim mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në
Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 354 datë 11.05.2016 "Për Miratimin e Manualit të

Tarifave për Shërbime në Planifikim Territori, Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim", si dhe

njoftimit Nr. Prot 13565 datë 06.11.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik "Tërheqje
Vemendje", ku kërkohet detyrimisht zbatimi i akteve ligjore, nënligjore dhe VKM 354 datë
11.05.2016 "Për miratimin e Manualit të Tarifave për Shërbime në Planifikim Territori,
Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim".

Sa më siper u konstatua se vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik
është nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.

Bazuar në Rekomandimin e APP-së Nr. 5585 datë 25.07.2017 "Mbi mënyrën e përcaktimit të
tarifave minimale të specifikuara në VKM Nr.354 datë 11.05.2016 "Për Miratimin e
Manualit të Tarifave për Shërbime në Planifikim Territori, Projektim, Mbikqyrje dhe
Kolaudim, pika 2, Shprehimisht thuhet se:

"Në rrethana të jashtëzakonshme dhe nëse dokumentohet me shkrim, tarifat mund të jenë më të
ulta se sa normat minimale, të specifikuara nga ky manual".

Në rastin kur operatori ekonomik nuk ka dokumentuar rrethanën e jashtezakonshme,
Autoriteti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertës duhet ti referohet vlerës minimale të
përllogaritur për këtë proçedurë prokurimi në bazë të parashikimit të VKM Nr. 354 datë
11.05.2017 "Për miratimin e Manualit të Tarifave për Shërbime në Planifikim Territori,
Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim"

Në rastin konkret, Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar me shkrim nëse ndodhet në
rrethana të jashtëzakonshme për proçedurën e prokurimit me objekt: “Mbikqyrja e punimeve
për objektin: “Parkimi Nëntokësor te Sheshi Italia”.

Për sa më sipër dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik "HE SK 11 11"
shpk, është i paplotë pasi nuk ka përmbushur Kriteret e Veçanta të Kualifikimit në
Respektim të VKM Nr.354 datë 11.05.2016 "Për miratimin e Manualit të Tarifave për
Shërbime në Planifikim Territori, Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim".

5. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “C.E.C Group” shpk.

NUIS L11807013M

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të Nenit 53 të Ligjit Nr. 9643, datë
20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, ( i ndryshuar), dhe të Kreut VII Nenit 66 pikës 3 të
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e rregullave të
prokurimit publik”( i ndryshuar), si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, vijoi me
shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertës së paraqitur nga B.O.E Operatori Ekonomik, nga ku
rezultoi se:

- Operatori ekonomik "C.E.C Group" shpk, nuk ka respektuar VKM Nr. 354 datë
11.05.2016 "Për miratimin e manualit të Tarifave për Shërbime në Planifikim Territori,
Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim", cituar në paragrafin e fundit të Kritereve të Veçanta të
Kualifikimit tëkërkuar nga Autoriteti Kontraktor.

"Shënim: Kandidati ofertues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet njoftimit të bërë me
Nr. 5585 Prot. datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit Publik ”Rekomandim mbi mënyrën e
përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në Vendimin e Këshitllit të Ministrave Nr.354 datë
11.05.2016 ”Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim,



Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri Tel + 355 4 228655 www.tirana.al

mbikëqyrje dhe kolaudim”.

Kjo bazuar në njoftimin e bërë me Nr. 5585 datë 25.07.2017 të Agjensisë së Prokurimit
Publik "Rekomandim mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave minimale të specifikuara në
Vendimin e Këshillit te Ministrave Nr. 354 datë 11.05.2016 "Për Miratimin e Manualit të
Tarifave për Sherbime ne Planifikim Territori, Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim", si dhe
njoftimit Nr. Prot 13565 date 06.11.2017 te Agjensise se Prokurimit Publik "Terheqje
Vemendje", ku kerkohet detyrimisht zbatimi i akteve ligjore, nenligjore dhe VKM 354 date
11.05.2016 "Per miratimin e Manualit te Tarifave per Sherbime ne Planifikim Territori,
Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim".

Sa më sipër u Konstatua se Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik
eshte nen vleren minimale te perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.

Bazuar në Rekomandimin e APP-se Nr. 5585 date 25.07.2017 "Mbi mënyrën e përcaktimit të
tarifave minimale të specifikuara në VKM Nr.354 datë 11.05.2016 "Për Miratimin e
Manualit të Tarifave për Shërbime në Planifikim Territori, Projektim, Mbikqyrje dhe
Kolaudim, pika 2, Shprehimisht thuhet se:

"Në rrethana të jashtëzakonshme dhe nëse dokumentohet me shkrim, tarifat mund të jenë
me të ulëta se sa normat minimale, të specifikuara nga ky manual".

Në rastin kur operatori ekonomik nuk ka dokumentuar rrethanën e jashtëzakonshme,
Autoriteti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertës duhet ti referohet vlerës minimale të
përllogaritur për këtë proçedurë prokurimi në bazë të parashikimit të VKM Nr. 354 datë
11.05.2017 "Për miratimin e Manualit të Tarifave për Shërbime në Planifikim Territori,
projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim"

Në rastin konkret, Operatori Ekonomik nuk ka dokumentuar me shkrim nëse ndodhet në
rrethana të jashtëzakonshme për proçedurën e prokurimit me objekt: “Mbikqyrja e punimeve
për objektin: “Parkimi Nëntokësor te Sheshi Italia”.

Për sa më sipër dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik "C. E. C Group"
shpk, është i paplotë pasi nuk ka përmbushur Kriteret e Veçanta të Kualifikimit në
Respektim të VKM Nr.354 datë 11.05.2016 "Për miratimin e Manualit të Tarifave për
Shërbime në Planifikim Territori, Projektim, Mbikqyrje dhe Kolaudim".

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojmë Operatorin ekonomik
“Zenit&CO ” shpk me adresë, Rruga “Myrteza Topi”, Nd.18, Ap.38, Tiranë, se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1,950,750 (një milionë e nëntëqind e pesëdhjetë
mijë e shtatëqind e pesëdhjetë ) lekë pa TVSH, ështe identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi “Skëndërbej”, Nr. 2,
1001, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5
(pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 19/01/2018.

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje
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të Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe
në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” (e ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, u paraqit
ankesa nga operatori ekonomik “A&E Engineering” shpk” shpk, hyrë në Bashkine e Tiranës
me Nr. 3391 Prot, datë 24.01.2018 dhe nga operatori ekonomik ”C.E.C Group” shpk hyrë në
Bashkinë e Tiranës me Nr. 4119 Prot, datë 29.01.2018.. Pas pezullimit të procedurës me
3390/1 datë 24.01.2018dhe ngritjes së Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës me 3390/2 dt
24.01.2018, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës nuk pranoi ankesat e palëve ankimuese. Gjatë
afatit ligjor për pritjen e ankesave nga pala ankimuese pranë Komisionit të Prokurimit Publik
në mbështetje të Nenit 63, pika 6 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”
(i ndryshuar) si dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për
miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), operatori ekonomik “C.E.C
Group” shpk paraqiti ankesë pranë Komisionit të Prokurimit Publik, hyrë në Bashkinë e
Tiranës me shkresën Nr.6927 Prot., datë 16.02.2018 dhe me anë të shkresës Nr. 176/1.Prot,
datë 30.03.2018 Komisioni i Prokurimit Publik dërgoi Vendimin Nr.176/2018 për
mospranimin e ankesës së paraqitur nga operatori ekonomik “C.E.C Group” shpk.


