
 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

 

Nr._______ Prot.                    Tiranë, më ____.____. 2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT 

 

04.07.2022 

 

Për Operatorin Ekonomik:                         HE & SK 11 

 

Gjirokaster Tepelene TEPELENE Lagjja "Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", 

banesa nr.31, shkalla nr.1, kati përdhe. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E Hapur e Thjeshtuar - Shërbime 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-32256-06-08-2022. 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Supervizion punimesh Rehabilitim i rrëshqitjes në segmentin rrugor 

Qafë Mali-Fierzë”, me fondi limit: 2.083.231,01 (dy milion e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e tridhjetë e një 

presje zero një) Lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 7 muaj. 

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, Date 13 Qershor 2022, Nr. 76 

 

* * * 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    X   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim     

 



Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.     BN PROJECT                                                                                                                L21305035S                                                                                                

Vlera: 1,871,622.00 (një milion e tetëqind e shtatëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e njëzet e dy) lekë pa 

TVSH 

 

2.  Engineering Consulting Group                                                                                  M01308013C 

Vlera: 1,754,880.13 (një milion e shtatëqind e pesëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tetëdhjetë presje 

trembëdhjetë) lekë pa TVSH 

 

3. G B Civil Engineering                                                                                                       L51825011V 

Vlera: 1,871,622.85 (një milion e tetëqind e shtatëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e njëzet e dy presje 

tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH 

 

4. HE & SK 11                                                                                                                        L19008502B  

Vlera: 1,852,534.01 (një milion e tetëqind  e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e tridhjetë e katër presje zero  

një) lekë pa TVSH 

 

5. MAGNA CHARTA                                                                                                           L92318021H 

Vlera: 1,896,795.08 (një milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë 

presje zero tetë) lekë pa TVSH 

 

6. NOVATECH STUDIO                                                                                                     L01717030C 

Vlera: 1,871,134.70 (një milion e tetëqind e shtatëdhjetë e një mijë e njëqind e tridhjetë e katër presje 

shtatëdhjetë) lekë pa TVSH 

 

7. Palma Construction & ZENIT&CO                                                        K66607001U/K61731002D 

Vlera: 2,062,398.70 (dy milion e gjashtëdhjetë e dy mijë e treqind e nëntëdhjetë e tetë presje shtatëdhjetë) 

lekë pa TVSH 

 

8. S&L STUDIO                                                                                                                   L61606040D 

Vlera: 1,825,587,60 (një milion e tetëqind e njëzet e pesë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë presje 

gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 



 
1.  BN PROJECT                                                                                                                   L21305035S                                                                                                

2.  Engineering Consulting Group                                                                                      M01308013C 

3. G B Civil Engineering                                                                                                       L51825011V 

4. MAGNA CHARTA                                                                                                           L92318021H 

5. Palma Construction & ZENIT&CO                                                        K66607001U/K61731002D 

6. S&L STUDIO                                                                                                                    L61606040D 

 

Arsyet e mëposhtme: 

 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatoreve ekonomik BN PROJECT, pasi nuk ka arritur                                                                                                     

të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë 

kritereve të kërkuara në DST , konkretisht: 
 

A.Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 1. (b) 
1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;  

 

B.Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1 

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të 

kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të 

vogël  se 20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate. 

 

C.Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.2 

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme për mbikëqyrje të lëshuar nga 

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë sipas përcaktimit në VKM nr. 759, datë 12.11.2014 “Për 

licencimin profesional të individëve dhe subjekteve juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën 

e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikqyrjes e koaludimit të punimeve të zbatimit në 

ndërtim”, ndryshuar me VKM-në nr.943, datë 28.12.2016”, sipas kategorive të kërkuara në DST: 

Operatori ekonomik nuk plotëson pikën NS-20 (Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për 

ujë). 

 

D.Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4 

2.3.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kësaj kontrate duhet të disponojë fuqi 

punëtore minimalisht 4 persona për periudhën Nëntor 2021 - Prill 2022. 

 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Engineering Consluting Group”, pasi   
oferta ekonomike me vlerë 1,754,880.13 lekë (pa tvsh), e paraqitur nga ky operator është poshtë 

vlerës minimale të lejuar 1,842,073.69 lekë (pa tvsh) kjo në kundërshtim me Vendimin nr. 354, 

datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, 

projektim, mbikëqyrje dhe kolaudim” dhe Rekomandimin nr. 5585, datë 25.07.2017 të Agjencisë 

së Prokurimit Publik”. 



Skualifikohet oferta e paraqitur nga  operatori ekonomik G B Civil Engineering, pasi nuk ka 

arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë 

kritereve të kërkuara në DST, konkretisht: 

 

1.Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.3. OE nuk disponon stafin e 

nevojshëm për realizimin e kësaj kontrate, pasi mbikëqyrës të propozuar për këtë procedurë janë 

të angazhuar në kontratë tjeter në proces ndërtimi të lidhur me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të 

cilën kanë plotësuar edhe deklaratat përkatëse (disponueshmërisë) për kontratën aktive në 

Autoritet. 

 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik S&L Studio, pasi  oferta ekonomike me 

vlerë 1,825,587.60 lekë (pa tvsh), e paraqitur nga ky operator është poshtë vlerës minimale të lejuar 

1,842,073.69 lekë (pa tvsh) kjo në kundërshtim me Vendimin nr. 354, datë 11.05.2016 “Për 

miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikëqyrje dhe 

kolaudim” dhe Rekomandimin nr. 5585, datë 25.07.2017 të Agjencisë së Prokurimit Publik” 

 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga  bashkimi i operatorëve ekonomikë Palma Construction & 

ZENIT&CO, pasi nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të 

dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të kërkuara në DST, konkretisht: 
 

1.Nuk ka plotesuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.3. BOE nuk disponon stafin 

e nevojshëm për realizimin e kësaj kontrate pasi mbikëqyrës të propozuar për këtë procedurë janë 

të angazhuar në kontratë tjeter në proces ndërtimi të lidhur me Autoritetin Rrugor Shqiptar për të 

cilën kanë plotësuar edhe deklaratat përkatëse (disponueshmërisë) për kontratën aktive në 

Autoritet. 

 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga  operatori ekonomik MAGNA CHARTA, pasi sipas 

Vlerësimit të Propozimeve Teknike ky operator është vlerësuar me 61 pikë.  

 

* Minimumi i pikëve të Propozimit Teknik për të vazhduar me vlerësimin e propozimit ekonomik 

është 70 pikë. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë HE & SK 11 me adresë: Gjirokaster 

Tepelene Lagjja "Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa nr.31, shkalla nr.1, kati 

përdhe, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,852,534.01 (një milion e tetëqind  e pesëdhjetë e dy mijë 

e pesëqind e tridhjetë e katër presje zero një) lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra 283.50 është 

identifikuar si Oferta e suksesshme.  

 

Me marrjen/publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit 

Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”. 

 

Konceptoi:   J.Avdolli 

Pranoi:         M.Shkurti 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

                                                                                                          Evis Berberi 


