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Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           436/493  

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi 23.07.2019 
 
 

BASHKIA E TIRANËS 
 
1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor 
Emri    Bashkia e Tiranës 
Adresa  Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri 
Tel/Fax  00 355 4 22 56 799 
E-mail   prokurimet@tirana.gov.al 
Faqja e Internetit www.tirana.al 
 
2.  Lloji i procedurës së prokurimit: “Procedurë e Hapur” 

 
3.  Numri i Referencës: REF-15354-03-26-2019. 

 
4.  Objekti  i kontratës : “Për Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e 

Tiranës“Për   Projektimin, Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, 
Mbikqyrjen dhe Kolaudimin  e katër objekteve arsimore në Zonën Tirana 4”. 
 

5.  Kostoja e vlerësuar e projektit: 1.739.303.677 (një miliard e shtatëqind e tridhjetë  e nëntë 
 milion e treqind e tre mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH. 
 

6.  Arsyet e Anulimit: 
 Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, 
pika1/  ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në 
dokumentet e  tenderit. 
 Si dhe  Dokumentat standarte të Koncesionit/Patneritetit Publik Privat pika 5.3 
Pavlefshmëria  dhe Mossuksesi i Procedurës Konkurruese: 
 Procedura konkurruese quhet e pasuksesshme kur: 
 i)Asnje nga ofertat e paraqitura nuk permbush kerkesat e fteses per procedurë konkuruese 

7.   Informacione shtesë: Komisioni i Koncesionit konstatoi se proçedura me objekt “Për 
 Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në  Bashkinë e Tiranës “Për Projektimin, 
 Financimin,  Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikqyrjen dhe Kolaudimin e katër 
 objekteve arsimore në  Zonën Tirana 4” të shpallet e pavlefshme pasi nuk plotëson 
kërkesat e përcaktuara në  dokumentet e tenderit 
 
8.  Data e shpërndarjes së këtij njoftimi:   23 / 07 /2019 
 
 

KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE 
 

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri   KESH sh.a (Korporata Elektroenergjitike Shqiptare) 
Adresa  Rr. "Viktor Eftimiu", Blloku "Vasil Shanto" ,Tiranë 
Tel/Fax  +355 42 228 349, +355 42 239 295 

http://www.tirana.al/
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	Pra,përfundimisht K.V.O gjykon se duhet  të vlerësojë përmbushjen e çdo kriteri për kualifikim që gjendet në DT dhe operatorët ekonomikë  jane të detyruar të përgatitin ofertat dhe të  paraqesin të plotë dokumentacionin e kërkuar në DT.
	Përsa cituam më lart  operatori ekonomik  ”Erisony Company” sh.p.k nuk zotëron kapacitet të mjaftueshem teknik për sa i përket personelit të nevojshëm  për të realizuar kontratën për këtë objekt prokurimi duke mos përmbushur Kriteret e veçanta për kua...
	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi...
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	Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53 pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimi...
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik “Eurogjici Security” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Ku...
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik “S.A.S Special Albania Security” shpk      s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kritere...
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria ”Atom” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifik...
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	* * *
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	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.07.2019.
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	1. Operatori ekonomik “Auto Manoku” sh.p.k, paraqiti ankesë me nr.4873 prot., datë 24.06.2019, duke u ankimuar për Dokumentet Standarte të Tenderit.
	Autoriteti Kontraktor me shkresen nr.4873, date 25.06.2019, i komunikoi me shkrim vendimin e autoritetit kontraktor, ankimuesit “Auto Manoku” sh.p.k
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	2. “Kevin Construksion” shpk me nipt K71401004W  me daten 05.07.2019 ka sjelle ankesen nr 217 prot. Të cilës i është kthyer pergjigje me poste me daten 07.07.2019 me shkresen nr.125/19 prot dhe në  mënyrë elektonike në adresën : procurementkevin@gmail...
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