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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË 

DREJTORIA JURIDIKE 

 

Nr._______ Prot.                                  Tiranë më, ___.___.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Drejtuar:  Shoqerise “Intelligent Building Solution (I.B.S.)” Shpk, 
 

Adresa: Tirane, Njesia Administrative Nr. 5, Rruga "Medar Shtylla", Ndertesa Nr.43, Hyrja 26, 

Ap.1, 1019 
 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedure e Hapur e Thjeshtuar - Punë, me mjete elektronike” 
 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-08433-10-15-2021 
 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti: “Rikonstruksioni i godinës së arkivës së kartelave mjekësore në QSUNT” 

Fondi limit: 11,999,840.42 (njembedhjete milion e nenteqind e nentedhjete e nente mije e teteqind 

e dyzet pike dyzet e dy) leke pa TVSH dhe 13,782,176 (trembedhjete milion e shtateqind e tetedhjete 

e dy mije e njeqind e shtatedhjete e gjashte) leke me TVSH 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj:  42 (dyzet e dy) dite nga lidhja e kontrates 
 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [Data: 25.10.2021] [Numri: 154]  
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
 

1.  “2 N” Shpk,        L31615017L  

Vlera ofertuar: 6,899,755 (gjashte milion e teteqind e nentedhjete e nente mije e shtateqind e 

pesedhjete e pese) lekë pa TVSH dhe 8,088,930 (tete milion tetedhjete e tete mije e nenteqind e 

tridhjete) lekë me TVSH 
 

2.  “Intelligent Building Solution (I.B.S.)” Shpk,   L61411012R  

Vlera ofertuar: 7,595,766.67 (shtate milion e peseqind e nentedhjete e pese mije e shtateqind e 

gjashtedhjete e gjashte pik gjashtedhjete shtate) lekë pa TVSH dhe 9,000,000 (nente milion) lekë 

me TVSH 
 

3.  “CARA” Shpk,       K07729920F  

Vlera ofertuar: 8,343,792 (tete milion e treqind e dyzete e tre mije e shtateqind e nentedhjete e dy) 

lekë pa TVSH dhe 9,722,150 (nente milion e shtateqind e njezete e dy mije e njeqind e pesedhjete) 

lekë me TVSH 
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4.  “SARDO” Shpk,       K13120402W  

Vlera ofertuar: 8,579,441 (tete milion e peseqind e shtatedhjete e nente mije e katerqind e dyzet e 

nje) lekë pa TVSH dhe 9,944,129 (nente milion e nenteqind e dyzet e kater mije e njeqind e njezet 

e nente) lekë me TVSH 
 

5.  “MODESTE” Shpk,       J62903413B  

Vlera ofertuar: 8,787 447,39 (tete milion e shtateqind e tetedhjete e shtate mije e katerqind e dyzet 

e shtate pike tridhjete e nente) lekë pa TVSH dhe 10,544,936,86 (dhjete milion e peseqind e dyzet 

e kater mije e nenteqind e tridhjete e gjashte pike tetedhjete e gjashte) lekë me TVSH. 
 

6.  “AVDULI” Shpk,       J66703306O  

Vlera ofertuar: 9,109,124 (nente milion e njeqind e nente mije e njeqind e njezete e kater) lekë pa 

TVSH dhe 10,649,449 (dhjete milion e gjashteqind e dyzete e nente mije e katerqind e dyzete e 

nente) lekë me TVSH. 
 

7.  “EURONDERTIMI 2000” Shpk,     K02003001O  

Vlera ofertuar: 9,251,993.15 (nente milion e dyqind e pesedhjete e nje mije e nenteqind e 

nentedhjete e tre pike pesembedhjete) lekë pa TVSH dhe 10,788,671.78 (dhjete milion e 

shtateqind e  tetedhjete e tete mije e gjashteqind e shtatedhjete e nje pike shtatedhjete e tete) lekë 

me TVSH. 
 

8.  “S P E K T R I” Shpk,      J62903555F  

Vlera ofertuar: 9,994,306 (nente milion e nenteqind e nentedhjete e kater mije e treqind e gjashte) 

lekë pa TVSH dhe 11,418,428 (njembedhjete milion e katerqind e tetembedhjete mije e katerqind 

e njezet e tete) lekë me TVSH. 
 

9.  “Ante-Group” Shpk,      J62904100D  

Vlera ofertuar: 10,349,094.60 (dhjete milion e treqind e dyzete e nente mije e nentedhjete e kater 

pik gjashtedhjete) lekë pa TVSH dhe 12,128,073.52 (dymbedhjete milion e njeqind e njezete e 

tete mije e tridhjete e shtate pik pesedhjete e dy) lekë me TVSH. 
 

10.  “RAFIN COMPANY” Shpk,     L52125110A  

Vlera ofertuar: 10,357,882.1 (dhjete milion e treqind e pesedhjete e shtate mije e teteqind e 

tetedhjete e dy pike nje) lekë pa TVSH dhe 11,747,778.52 (njembedhjete milion e shtateqind e 

dyzete e shtate mije e shtateqind e shtatedhjete e tete pik pesedhjete e dy) lekë me TVSH. 
 

11.  “UDHA” Shpk,       K77524909Q  

Vlera ofertuar: 10,597,872 (dhjete milion e peseqind e nentedhjete e shtate mije e teteqind e 

shtatedhjete e dy) lekë pa TVSH dhe 12,717,447 (dymbedhjete milion e shtateqind e 

shtatembedhjete mije e katerqind e dyzete e shtate) lekë me TVSH. 
 

12.  “NEAL-86” Shpk,       K04814851T  

Vlera ofertuar: 10,870,455 (dhjete milion e teteqind e shtatedhjete mije e katerqind e pesedhjete e 

pese) lekë pa TVSH dhe 12,482,646.12 (dymbedhjete milion e katerqind e tetedhejte e dy mije e 

gjashteqind e dyzete e gjashte pik dymbedhjete) lekë me TVSH. 
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13.  “MENI” Shpk,       J61909018W  

Vlera ofertuar: 11,425,187 (njembedhjete milion e katerqind e njezete e pese mije e njeqind e 

tetedhjete e shtate) lekë pa TVSH dhe 12,603,625 (dymbedhejte milion e gjashteqind e tre mije e 

gjashteqind e njezete pese) lekë me TVSH. 

 
 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.  “2 N” Shpk,        L31615017L  
 

Për arsyet e mëposhtme: 
 

KVO gjatë vlerësimit të ofertës ka konstatuar si më poshtë: 

Nga verifikimi i dokumentave në preventivin e punimeve Oferta juaj rezulton me gabime 

aritmetike, përkatësisht në preventivin e punimeve Kapitulli 2 Instalime Elektrike, Kapitulli 3 

Instalime Mekanike. Nga verifikimi i komisionit të vlerësimit të ofertave dhe llogaritjeve rezulton 

që Instalimet Elektrike vlera nuk është 713,563 lekë, por duhet te jete 743,563 lekë si dhe 

Instalimet Mekanike vlera nuk eshte 1,137,000 leke por duhet te jete 1,152,000 leke. Vlera 

Vendosjes se Paisjeve Elektrike 30,000 leke i shtohet Instalimeve Elektrike dhe Vlera e vendosjes 

se paisjeve Mekanike 15,000 leke i shtohen Instalimeve Mekanike. Rjedhimisht keto vlera 

(vendosja e paisjeve elektrike dhe vendosja e paisjeve mekanike) nuk perfshihen ne Paisjet 

Elektrike dhe ne Paisjet Mekanike prandaj duheshin zbritur te Pasijet ne kapitullin 5 dhe kapitullin 

6 te permbledhja e preventivit te punimeve dhe duheshin shtuar te instalimet elektrike dhe 

instalimet mekanike.  

Gjithashtu shumes totale te paisjeve nuk duhej shtuar TVSH e paisjeve ne vleren 159,000 leke. 

Vlera e shumes se paisjeve me TVSH  sipas preventivit te ofertuar nga ana juaj duhej te ishte ne 

vleren 795,000 leke dhe jo ne vleren  954,000 leke.    
 

Referuar Shtojces 7 te DST me OBJEKT: “Rikonstruksioni i godinës së arkivës së kartelave 

mjekësore në QSUNT”, REF-08433-10-15-2021, citohet: 
 

SQARIM PËR TË GJITHË OE: në përllogaritjen e vlerës totale të ofertës ekonomike pa 

tvsh në rastin, ku krahas ndërtimit/rikonstruksionit ka edhe pajisje, vlera totale e ofertës 

ekonomike pa tvsh do të jeta vlera e punimeve e kërkuara pa tvsh, shtuar vlerën e pajisjeve 

(të cilat ofertohen së bashku me tvsh) ndërsa vlera totale ekonomike me tvsh, përfshin 

njëherazi edhe 20% e vlerës pa tvsh të punimeve.  
 

Komisioni i vlerësimit të ofertave bëri korrigjimet përkatëse konform preventivit dhe rezultoi se 

gabimi eshtë më i madh se 2% e vleres së ofertës ekonomike të ofruar nga ky operator.  

Për sa më sipër oferta ekonomike e Shoqërisë “2N”  rezulton me gabime aritmetike më të mëdha 

se 2%. Rjedhimisht referuar VKM Nr.285,Datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik Neni 82, Shqyrtimi dhe Vlerësimi i Ofertave, pika 3 ku citohet: 

Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë 

me 

gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e mëposhtme: 

 

a) Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga 

shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet 

në bazë të tij. 
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b) Nёse ka ndonjё mospërputhje tek çmimi total, kur totali ёshtё shuma ose diferenca e 

nёntotaleve, çmimi i nёntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. 

c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet fjalëve dhe shifrave, mbizotëron shuma në fjalë. Bёn 

pёrjashtim nga ky rregull situata kur shuma nё fjalё ka lidhje me gabimin, i cili do tё 

korrigjohet sipas shkronjave “a” dhe “b”, të kësaj pike, pёr rrjedhojё, nё kёtё rast, mbizotёron 

shuma nё shifra dhe ajo nё fjalё do tё korrigjohet. 

Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur: 

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës 

ekonomike të ofruar; 
 

- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve janë më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi 

nga ofertuesi. 
 

Ne DST ne piken 2.1.2 te Kapacitetit Teknik kerkohet: 

Për të provuar përvojën e mëparshme, operatori ekonomik duhet të ketë: 

a)  punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 3,599,952 lekë pa TVSH 

(30% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të 

fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; 

b)  punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku 

gjatë pesë viteve të fundit të jetë jo më e vogël se 11,999,840.42 lekë pa tvsh të vlerës limit të 

kontratës që prokurohet. 
 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.  

-   Si dëshmi për përvojën e mëparshme, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara 

nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit 

të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. 

-   Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të 

paraqesë dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i 

përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore (të jenë të 

deklaruara në organet tatimore) dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në 

fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve. 
 

Referuar dokumentave te tenderit te dorezuara nga operatori ekonomik ne SPE si dëshmi për 

përvojën e mëparshme lidhur me natyren e punes se bere, KVO konstatoi se ne situacionet e 

punimeve te dorezuara nga ky operator rezultojne vetem punime ndertimore. Nuk ka paraqitur 

asnje ze te ngjashem lidhur me punimet elektrike dhe mekanike.   

Për procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksioni i godinës së arkivës së kartelave 

mjekësore në QSUNT”, ne preventivin e punimeve nuk perfshihen vetem punime ndertimore 

por perfshihen gjithashtu punime elektrike dhe punime mekanike. Rjedhimisht OE nuk provon 

pervojen lidhur me natyren e punimeve elektrike dhe punimeve mekanike. 
 

Sa më sipër, ne mbeshtetje të Ligjit nr.162/2020  “Për Prokurimin Publik”, VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe kritereve të vendosura nga 

Autoriteti Kontraktor në DST për këtë objekt prokurimi, oferta e paraqitur nga Operatori 

Ekonomik  “2N”  skualifikohet. 

2.  “SARDO” Shpk,       K13120402W  
 

Për arsyet e mëposhtme: 
 

Ne DST ne piken 2.1.2 te Kapacitetit Teknik kerkohet: 
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3. Operatorët ekonomik ofertues, për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt duhet të ketë të 

punësuar si staf teknik në licencën (drejtuesë teknikë), si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë 

për një periudhë të paktën 3 Muaj nga data e hapjes së tenderit, specialistët si më poshtë: 

1(një) Ing. Ndërtimi, 

1(një) Ing. Mekanik, 

1(një) Ing. Elektrik, 

1 (nje) Arkitekt, 

Referuar dokumentacionit te dorezuar ne SPE nga OE rezulton se ne lidhje me kriterin e 

sipercituar Arkitekti i deklaruar nga operatori ekonomik për kryerjen e të gjitha punimeve në 

këtë objekt me iniciale M.B nuk figuron ne licencen (drejtues Teknike) te shoqerise. Rjedhimisht 

kriteri 2.1.2 pika 3 e DST konsiderohet i papermbushur. 

Sa më sipër, ne mbeshtetje të Ligjit nr.162/2020  “Për Prokurimin Publik”, VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe kritereve të vendosura nga 

Autoriteti Kontraktor në DST për këtë objekt prokurimi, oferta e paraqitur nga Operatori 

Ekonomik  “SARDO” skualifikohet. 

 

3.  “MODESTE” Shpk,       J62903413B  
 

Për arsyet e mëposhtme: 
 

KVO gjatë vlerësimit të ofertës ka konstatuar si më poshtë: 

Nga verifikimi i dokumentave në preventivin e punimeve Oferta juaj rezulton me gabime 

aritmetike, përkatësisht në preventivin e punimeve Kapitulli 2 Instalime Elektrike,Kapitulli 3 

Instalime Mekanike. Nga verifikimi i komisionit të vlerësimit të ofertave dhe llogaritjeve rezulton 

që Instalimet Elektrike vlera nuk është 1,815,154 lekë, por duhet te jete 1,875,154 lekë si dhe 

Instalimet Mekanike vlera nuk eshte 951,000 leke por duhet te jete 1,052,000 leke. Vlera 

Vendosjes se Paisjeve Elektrike 60,000 leke i shtohet Instalimeve Elektrike dhe Vlera e vendosjes 

se paisjeve Mekanike 101,000 leke i shtohen Instalimeve Mekanike. Rjedhimisht keto vlera 

(vendosja e paisjeve elektrike dhe vendosja e paisjeve mekanike) nuk perfshihen ne Paisjet 

Elektrike dhe ne Paisjet Mekanike prandaj duheshin zbritur te Paisjet ne kapitullin 5 dhe kapitullin 

6 te permbledhja e preventivit te punimeve dhe duheshin shtuar te instalimet elektrike dhe 

instalimet mekanike. 
 

   Gjithashtu Referuar Shtojces 7 te DST me OBJEKT: “Rikonstruksioni i godinës së arkivës së 

kartelave mjekësore në QSUNT”, REF-08433-10-15-2021, citohet: 

SQARIM PËR TË GJITHË OE: në përllogaritjen e vlerës totale të ofertës ekonomike pa 

tvsh në rastin, ku krahas ndërtimit/rikonstruksionit ka edhe pajisje, vlera totale e ofertës 

ekonomike pa tvsh do të jeta vlera e punimeve e kërkuara pa tvsh, shtuar vlerën e pajisjeve 

(të cilat ofertohen së bashku me tvsh) ndërsa vlera totale ekonomike me tvsh, përfshin 

njëherazi edhe 20% e vlerës pa tvsh të punimeve.  

Komisioni i vlerësimit të ofertave bëri korrigjimet përkatëse konform preventivit dhe rezultoi se 

gabimi eshtë më i madh se 2% e vleres së ofertës ekonomike të ofruar nga ky operator.  
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Për sa më sipër oferta ekonomike e Shoqërisë “MODESTE” rezulton me gabime aritmetike më 

të mëdha se 2%. Rjedhimisht referuar VKM Nr.285,Datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik Neni 82, Shqyrtimi dhe Vlerësimi i Ofertave, pika 3 ku citohet: 

Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë 

me 

gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e mëposhtme: 

a) Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga 

shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet 

në bazë të tij. 

b) Nёse ka ndonjё mospërputhje tek çmimi total, kur totali ёshtё shuma ose diferenca e 

nёntotaleve, çmimi i nёntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. 

c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet fjalëve dhe shifrave, mbizotëron shuma në fjalë. Bёn 

pёrjashtim nga ky rregull situata kur shuma nё fjalё ka lidhje me gabimin, i cili do tё 

korrigjohet sipas shkronjave “a” dhe “b”, të kësaj pike, pёr rrjedhojё, nё kёtё rast, mbizotёron 

shuma nё shifra dhe ajo nё fjalё do tё korrigjohet. 

 

Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur: 

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike 

të ofruar; 

- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve janë më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga 

ofertuesi. 
 

Sa më sipër, ne mbeshtetje të Ligjit nr.162/2020  “Për Prokurimin Publik”, VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe kritereve të vendosura nga 

Autoriteti Kontraktor në DST për këtë objekt prokurimi, oferta e paraqitur nga Operatori 

Ekonomik  “MODESTE” skualifikohet. 

 

4.  “EURONDERTIMI 2000” Shpk,     K02003001O  
 

Për arsyet e mëposhtme: 
 

Ne DST ne piken 2.1.2 te Kapacitetit Teknik kerkohet: 

3. Operatorët ekonomik ofertues, për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt duhet të ketë të 

punësuar si staf teknik në licencën (drejtuesë teknikë), si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë 

për një periudhë të paktën 3 Muaj nga data e hapjes së tenderit, specialistët si më poshtë: 

1(një) Ing. Ndërtimi, 

1(një) Ing. Mekanik, 

1(një) Ing. Elektrik, 

1 (nje) Arkitekt, 

Referuar dokumentacionit te dorezuar ne SPE nga OE rezulton se ne lidhje me kriterin e 

sipercituar mungon dokumentacion per nje Inxhinier Mekanik i cili gjithashtu nuk eshte 

deklaruar ne shtojcen 8 Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit pika B: DEKLARATË 

“Për disponimin e punonjësve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate”. 
 

Gjithashtu ne preventivin e punimeve te ngarkuar ne SPE, KVO konstatoi se ne kapitullin A5 

Punime suvatimi dhe veshje per artikullin nr.6 Korniza polisteroli te veshura me rezine sasia ne 
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DST eshte 300 ml ndersa ne preventivin e paraqitur nga Operatori Ekonomik eshte 400 ml. 

Rrjedhimisht kjo ndryshon dhe totalin e ofertes duke e bere oferten te pavlefshme.  

Sa më sipër, ne mbeshtetje të Ligjit nr.162/2020  “Për Prokurimin Publik”, VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe kritereve të vendosura nga 

Autoriteti Kontraktor në DST për këtë objekt prokurimi, oferta e paraqitur nga Operatori 

Ekonomik  “EURONDERTIMI 2000” skualifikohet. 

 

5.  “S P E K T R I” Shpk,      J62903555F  
 

Për arsyet e mëposhtme: 
 

Në vijim gjatë përfundimit të vlerësimit të ofertave, bazuar në Ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin 

Publik”, dhe VKM Nr.285 date 19.05.2021 Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, u 

bënë të gjitha verifikimiet sipas përcaktimeve ligjore dhe bazuar në nenin 82, pika 3 (Ofertat e 

kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike..;) në oferten e paraqitur operatori 

ekonomik “SPEKTRI” shpk rezultoi me gabime aritmetike.  

Bazuar në VKM Nr.285 date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, Neni 

82, Shqyrtimi dhe Vlerësimi i Ofertave, pika 3: 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime 

aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e mëposhtme: - 

Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga shumëzimi 

i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të 

tij. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të gjitha korrigjimeve janë më të 

larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar. 

Nga verifikimi i komisionit të vlerësimit të ofertave dhe llogaritjeve rezulton se gabimet 

aritmetike, pra shumat absolute të të gjitha korrigjimeve jane më të vogla se 2%.  

Sa më sipër, Komisioni i vlerësimit të ofertave bëri korrigjimet dhe shumat absolute të të gjitha 

korrigjimeve ishin më të vogëla se 2%. Për shkak se gabimi aritmetik është më i vogël se 2% KVO 

i kërkoi Operatorit ekonomik “SPEKTRI” nëpërmjet sistemit elektronik të SPE në datën 

04.11.2021 ora 17:14 të bëj korrigjimet e gabimeve aritmetike brënda dt. 08.11.2021 ora 16:00; në 

të kundërt oferta juaj do të refuzohet, konform ligjit në fuqi.  

Operatori Ekonomik “SPEKTRI” nuk ka sjelle asnje pergjigje ne lidhje me kerkesen e 

mesiperme ne SPE dhe as ne menyre shkresore.  

Bazuar në Ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 92 Shqyrtimi i ofertave,si dhe VKM 

Nr.285 date 19.05.2021 Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, Neni 82 Shqyrtimi dhe 

vlerësimi i ofertave Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shuma absolute e të gjitha 

korrigjimeve janë më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi, per kete arsye oferta 

ekonomike e paraqitur nga OE “SPEKTRI” skualifikohet. 

 

6.  “UDHA” Shpk,       K77524909Q  
 

Për arsyet e mëposhtme: 
 



Punoi: D.Veseli – Përgjegjës /Sek.Prokurimeve 
Nr. ekzemplarëve: 2 (dy)                       

Data: 11.11.2021 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rruga Dibrës, Nr. 372, Tiranë; Tel/Fax: +355 4 2349233/ 363644 

Në vijim gjatë përfundimit të vlerësimit të ofertave, bazuar në Ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin 

Publik”, dhe VKM Nr.285 date 19.05.2021 Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, u 

bënë të gjitha verifikimiet sipas përcaktimeve ligjore dhe bazuar në nenin 82, pika 3 (Ofertat e 

kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike..;) në oferten e paraqitur operatori 

ekonomik “UDHA” shpk rezultoi me gabime aritmetike.  

Bazuar në VKM Nr.285 date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, Neni 

82, Shqyrtimi dhe Vlerësimi i Ofertave, pika 3 : 

Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave, Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime 

aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e mëposhtme: - 

Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga shumëzimi 

i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të 

tij. Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të gjitha korrigjimeve janë më të 

larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar. 

Nga verifikimi i komisionit të vlerësimit të ofertave dhe llogaritjeve rezulton se gabimet 

aritmetike, pra shumat absolute të të gjitha korrigjimeve jane më të vogla se 2%.  

Sa më sipër, Komisioni i vlerësimit të ofertave bëri korrigjimet dhe shumat absolute të të gjitha 

korrigjimeve ishin më të vogëla se 2%. Për shkak se gabimi aritmetik është më i vogël se 2% KVO 

i kërkoi Operatorit ekonomik “UDHA” nëpërmjet sistemit elektronik të SPE në datën 04.11.2021 

ora 17:15 të bëj korrigjimet e gabimeve aritmetike brënda dt. 08.11.2021 ora 16:00; në të kundërt 

oferta juaj do të refuzohet, konform ligjit në fuqi.  

Operatori Ekonomik “UDHA” nuk ka sjelle asnje pergjigje ne lidhje me kerkesen e mesiperme 

ne SPE dhe as ne menyre shkresore.   

Bazuar në Ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 92 Shqyrtimi i ofertave,si dhe VKM 

Nr.285 date 19.05.2021 Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, Neni 82 Shqyrtimi dhe 

vlerësimi i ofertave Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shuma absolute e të gjitha 

korrigjimeve janë më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga ofertuesi, per kete arsye oferta 

ekonomike e paraqitur nga OE “UDHA” skualifikohet. 

 

7.  “NEAL-86” Shpk,       K04814851T  
 

Për arsyet e mëposhtme: 

KVO gjatë vlerësimit të ofertës ka konstatuar si më poshtë: 

Ne preventivin e punimeve te ngarkuar ne SPE, KVO konstatoi se ne kapitullin R Ruajtja e 

materialeve te arshives nr.1 Mjedis per ruajtjen e arshives + punetori per transportimin ne mjedisin 

ku do ruhen vlera e ofertuar nga OE nuk eshte 950,000 leke por duhet te jete 650,000 leke.  

Komisioni i vlerësimit të ofertave bëri korrigjimet përkatëse konform preventivit dhe rezultoi se 

gabimi eshtë më i madh se 2% e vleres së ofertës ekonomike të ofruar nga ky operator.  

Për sa më sipër oferta ekonomike e Shoqërisë “NEAL-86” rezulton me gabime aritmetike më të 

mëdha se 2%. Rjedhimisht referuar VKM Nr.285,Datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të 

Prokurimit Publik Neni 82, Shqyrtimi dhe Vlerësimi i Ofertave, pika 3 ku citohet: 
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Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë 

me 

gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e mëposhtme: 

a) Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga 

shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet 

në bazë të tij. 

b) Nёse ka ndonjё mospërputhje tek çmimi total, kur totali ёshtё shuma ose diferenca e 

nёntotaleve, çmimi i nёntotalit mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. 

c) Nëse ka ndonjë mospërputhje ndërmjet fjalëve dhe shifrave, mbizotëron shuma në fjalë. Bёn 

pёrjashtim nga ky rregull situata kur shuma nё fjalё ka lidhje me gabimin, i cili do tё 

korrigjohet sipas shkronjave “a” dhe “b”, të kësaj pike, pёr rrjedhojё, nё kёtё rast, mbizotёron 

shuma nё shifra dhe ajo nё fjalё do tё korrigjohet. 

 

Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur: 

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike 

të ofruar; 

- shuma absolute e të gjitha korrigjimeve janë më pak se 2%, por nuk pranohet korrigjimi nga 

ofertuesi. 

Sa më sipër, ne mbeshtetje të Ligjit nr.162/2020  “Për Prokurimin Publik”, VKM nr. 285, datë 

19.05.2021 për “Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe kritereve të vendosura nga 

Autoriteti Kontraktor në DST për këtë objekt prokurimi, oferta e paraqitur nga Operatori 

Ekonomik  “NEAL-86” skualifikohet. 

 

*  *  * 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqërinë “Intelligent Building 

Solution (I.B.S.)” Shpk, me adresë: Tirane, Njesia Administrative Nr. 5, Rruga "Medar Shtylla", 

Ndertesa Nr.43, Hyrja 26, Ap.1, 1019, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: 7,595,766.67 

(shtate milion e peseqind e nentedhjete e pese mije e shtateqind e gjashtedhjete e gjashte pik 

gjashtedhjete shtate) lekë pa TVSH dhe 9,000,000 (nente milion) lekë me TVSH, është 

identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

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