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[ Shtojcë për t’u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

[Data 15.06.2021] 

 

Për: [EURO-ALB] 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-91811-03-30-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Risjellje ne gjendje funksionale te podrumit dhe zgjidhje e 

problemit te taraces] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [06.04.2021] [49] 

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. EURO-ALB                                                                  K66613407H 

      

 Vlera 8 470 872,38 (tetemilion e katerqind e shtatedhjete mije e teteqind e shtatedhjete e dy pike 

tridhjete e tete)leke pa TVSH 

 

 

2.   2 N                                                                                           L31615017L 

Vlera 7 368 512 (shtate milion e treqind e gjashtedhjete e tete mije e peseqind e 

dymbedhjete)leke pa TVSH. 

 

 

3.  OB KONSTRUKSION                                                      K93728201A 

Vlera 7 500 186 (shtate milion e peseqind mije e njeqind e tetedhjete e gjashte)leke pa TVSH. 

 

4. Llazo                                                                                     K24218401K 

Vlera 10 003 236  (dhjete milion e tre mije e dyqind e tridhjete e gjashte )leke pa TVSH. 

 

 



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1.   2 N                                                                                           L31615017L 

Vlera 7 368 512 (shtate milion e treqind e gjashtedhjete e tete mije e peseqind e 

dymbedhjete)leke pa TVSH. 

 

 

2.  OB KONSTRUKSION                                                 K93728201A 

Vlera 7 500 186 (shtate milion e peseqind mije e njeqind e tetedhjete e gjashte)leke pa TVSH. 

 

3. Llazo                                                                            K24218401K 

Vlera 10 003 236  (dhjete milion e tre mije e dyqind e tridhjete e gjashte )leke pa TVSH. 

 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. 2N                                                             L31615017L 

Vlera 8 470 872,38 (tetemilion e katerqind e shtatedhjete mije e teteqind e shtatedhjete e dy 

pike tridhjete e tete) 

 

 

Per arsye se nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.5, pasi I 

mungon Licensa per zbatimin e punimeve dhe pikat e licenses. 

2.5  Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë licensat e nevojshme për zbatimin e punimeve 

objekt kontrate. Për këtë duhet të paraqesin licencën përkatëse të shoqërisë, sipas formatit të 

miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.01.2008, "Për miratimin e 

rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit 

dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Shqyrtimi i licencave do 

të bëhet mbi bazën e rregullave të parashikuara si më sipër 

Licenca profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e punimeve të objektit duhet 

të përmbajë së paku kategoritë e mëposhtme:  

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit kompania duhet të ketë licencat e mëposhtme 

NP- 3A “Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada 

NS – 1/A “Punime për prishjen e ndërtimeve 

NS – 4/A  “Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, 

plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese” 

 

Operatori Ekonomik “2N” shpk, nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, 

pika 3.5, deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund ti vihen ne 

dispozicion Operatorit Ekonomik qe nevojitet per ekzekutimin e kontrates”, konkretisht:  



- Nivelues beton 

- Aparat për ngjitjen e kartonit katrama 

Operatori Ekonomik “2N” shpk, keto paisje dhe mjete  nuk I ka ne sistemin e prokurimit 

elektronik. Nga verifikimi I dokumentacionit te ngarkuar ne SPE, kjo oferte shpallet e 

pavlefshme. 

 

2. O.B.Konstruksion                              K93728201A 

Bashkimi i  Operatoreve Ekonomik “OB” shpk & “Alba Konstruksion”shpk, nuk 

plotesojne Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 3.2/a, pasi Operatorit 

Ekonomik Alba Konstruksion”shpk i mungon Licensa e rinovuar e Mjekut. 

Bashkimi i  Operatoreve Ekonomik “OB” shpk & “Alba Konstruksion”shpk, nuk ploteson 

Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 3.3 Ofertuesi duhet te kete te 

punesuar si pjese te stafit:  

pasi specialistet e Operatorit Ekonomik “Alba Konstruksion”shpk jane paraqitur me 

certifikata trajnimi dhe jo deshmi kualifikimi apo deftesa te shkolles mesme profesionale 

sipas kriterit te mesiperm. 

Bashkimi i  Operatoreve Ekonomik “OB” shpk & “Alba Konstruksion”shpk, nuk 

plotesojne Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 3.5, deshmi per mjetet 

dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund ti vihen ne dispozicion Operatorit 

Ekonomik qe nevojitet per ekzekutimin e kontrates”, konkretisht:  Operatorit Ekonomik 

“OB Konstruksion” shpk , per mjetin  Kamion me vinç me targe AB 003DB, te cilen e ka 

ne  pronesi, I mungon Certifikata e kontrollit teknik. 

Bashkimi i  Operatoreve Ekonomik “OB” shpk & “Alba Konstruksion”shpk, nuk 

plotesojne Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 3.5, deshmi per mjetet 

dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund ti vihen ne dispozicion Operatorit 

Ekonomik qe nevojitet per ekzekutimin e kontrates”, konkretisht:  Operatorit Ekonomik 

“OB Konstruksion” shpk , per  mjetin Autobot uji  me targe AA 561 LI te siguruar me 

kontrate  qeraje, I mungon Certifikata e transportit e vlefshme. 

 

Bashkimi i  Operatoreve Ekonomik “OB” shpk & “Alba Konstruksion”shpk, nuk 

plotesojne Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 3.3 Ofertuesi duhet te 

kete te punesuar si pjese te stafit:  

pasi specialistet e Operatorit Ekonomik “OB” shpk jane paraqitur me certifikata trajnimi 

dhe jo deshmi kualifikimi apo deftesa te shkolles mesme profesionale sipas kriterit te 

mesiperm. 

Nga verifikimi I dokumentacionit te ngarkuar ne SPE, kjo oferte shpallet e pavlefshme 

3. Llazo” shpk                                                K24218401K 

Nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 3.3 Ofertuesi duhet te 

kete te punesuar si pjese te stafit: 

Pllakashtrues , I mungon Deshmia e  kualifikimi sigurimi teknik ISHTI e vlefshme 

Mungojne, Hidraulik 2 punonjes 

Mungojne, Bojaxhi  1 punonjes 

Mungojne, Hidroizolues  2 punonjes 

 



Operatori Ekonomik “Llazo” shpk, nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti 

teknik, pika 3.5, deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund ti vihen ne 

dispozicion Operatorit Ekonomik qe nevojitet per ekzekutimin e kontrates”, konkretisht:  

 

Tek mjetet mungojne, Kamioncine, vibrator , vinc Pompe suvatimi, Betoniere kantieri, Depozite 

uji 2000 litra, Vibrator, Vinc karele, Nivelues betony, Aparat për ngjitjen e kartonit katrama, 

Prerese pllakash, Kokore minimumi 10 cope, Komplet i ndihmës së shpejtë, minimumi  2 cope, 

Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt, minimumi  5 cope, Fikëse zjarri të lëvizshme me 

kapacitet  5-7 litra secila, minimumi  1 copë, Projektorë ndriçimi natën, minimumi 1 cope, Doreza  

4 pale, Mungon deklarata 

 

Operatori Ekonomik “Llazo” shpk, nuk ploteson Kriteret e vecanta te kualifikimit, Kapaciteti 

teknik, pika 3.2/a,   pasi mungon Licensa e Mjekut. 

Nga verifikimi I dokumentacionit te ngarkuar ne SPE, kjo oferte shpallet e pavlefshme. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [EURO-ALB  Diber Bulqize Lagja 

Minatori, Rruga e Spitalit, Pallati nr.12 , shk1,kati 5 ,Ap.15 ] se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej [8 470 872,38 (tetemilion e katerqind e shtatedhjete mije e teteqind e 
shtatedhjete e dy pike tridhjete e tete)/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Qendres Shendetesore Specialitetet Nr.3] sigurimin 

e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [vlera perkatese e shprehur ne fjale dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.05.2021 

Ankesa: ka ose jo  ka  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 28.05.2021 

 

* * * 

[ Titullari i autoritetit kontraktor] 

 


