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Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 10.10.2016 ora 11.00 
 
Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i Njoftimeve 
Publike Nr 37 datë 19.09.2016. 
 
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë ofertuesi ekonomik me vlerat përkatëse të 
ofruara: 
 

1. Operatori ekonomik “Euro 2001” shpk  
 

NUIS-  K13112202Q 
 
Vlera e ofertës pa TVSH  është 8.829.400 (tetë milion e tetëqind e njëzet e nëntë mijë e 
katërqind) lekë. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqërinë “Euro 2001” shpk me 
adresë: Adresa: Elbasan Lagjja Hekurudha, rruga e Re e Trenit, se oferta  paraqitur, me një vlerë të 
përgjithshme pa t.v.sh 8.829.400 (tetë milion e tetëqind e njëzet e nëntë mijë e katërqind) lekë, 
është identifikuar si oferta e suksesshme.  
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, 
nr.1, 1001, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 
ditëve  nga dita e  marrjes/publikimit të këtij njoftimi. 
 
Ankesa: Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesmarrëse në këtë procedure 
prokurimi në mbështetje të nenit 63 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, nuk  
është paraqitur asnjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktor në lidhje me këtë procedurë prokurimi. 
 

BASHKIA E TIRANËS 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 
Drejtuar:  Operatorit ekonomik  “Fusha”     
                  Adresa:  Sauk, Tiranë 
 
Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” “Ndërtim parkim nëntokësor, Sheshi 
Skënderbej” 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Ndërtim parkim nëntokësor, 
Sheshi Skënderbej”. 
 
Fondi limit: 224,992,371 (dyqind e njëzetë e katër milion e nëntëqind e nëntëdhejtë e dy mijë e 
treqind e shtatëdhjetë e një) lekë pa TVSH. 
 
Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2016, 
miratuar me VKB Nr. 52, datë 06.07.2016 “Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit Bashkiak të 
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Tiranës Nr. 58 datë 30.12.2015 “Për miratimin e programit buxhetor afat-mesëm 2016 – 2018 dhe 
detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2016” (i ndryshuar)”. 
 
Kohëzgjatja e kontratës: 7 (shtatë) muaj kalendarike duke nisur nga dita e lidhjes së kontratës. 
 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 20.10.2016, ora 11:00 
 
Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i Njoftimeve 
Publike Nr. 38 datë 26.09.2016. 
 
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. Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj                             
                                                                           NUIS  K91326028I           

                                                                                              
Vlera e ofertës =   219,196,379 (dyqind e nëntëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë 
mijë e treqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH. 
 

2. Operatori ekonomik “Fusha” shpk 
                                                                             NUIS J61922018S  

                                                                                              
Vlera e ofertës =   222,719,919.44 (dyqind e njëzetë e dy milion e shtatëqind e nëntëmbëdhjetë mijë 
e nëntëqind e nëntëmbëdhjetë pikë dyzetë e katër) lekë pa TVSH. 
 

3. Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk  
                                                                                        NUIS J62028009B 

       
Vlera e ofertës =   224,992,128.55 (dyqind e njëzetë e katër milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy 
mijë e njëqind e njëzetë e tetë pikë pesëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH. 

 
 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
 

1. Operatori ekonomik  “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj  
 
• Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj nuk ka 

paraqitur Liçencë Profesionale të shoqërisë lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit për 
restaurimin e monumenteve të arkitekturës çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e 
Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 3. 

• Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi verifikoi dokumentacionin shoqërues për 
restauratorin (Z. Hekuran Halili), konstatoi se restauratori nuk ka eksperiencë pune 5 (pesë) 
vjeçare, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta, Kapaciteti Teknik, pika 4.  
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• Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj ka 
deklaruar si Drejtues Teknik të punimeve Ing. Z. Alaudin Behluli te cilin me ane te 
deklarates per drejtuesin teknik e ka caktuar tashme drejtues teknik per sherbimin e 
pastrimit ne te cilin eshte kualifikuar ne vend te pare nga Bashkia Tirane si dhe ka lidhur 
kontratën e shërbimit Nr. 25200/1 Prot. datë 18.08.2016 me objekt: “Pastrimi i pjesës 
Perëndimore - 3 të Qytetit të Tiranës” per te cilen ka deklaruar se nuk do te jete i angazhuar 
ne kontrata te tjera dhe do te jete gjate gjithe kohes i pranishëm ne objekt duke mos 
plotesuar kështu Kriteret e Vecanta per Kualifikim, Kapaciteti Teknik, pika 6, pjesë 
përbërëse e Dokumentave Standarte të Tenderit. 

• Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj nuk ka 
paraqitur kontratë pune të vlefshme për personelin teknik të domosdoshëm për kryerjen e 
punimeve: 1 (një) teknik mekanik; 1 (një) teknik hidraulik si dhe për 7 (shtatë) manovratorë 
sic është përcaktuar në DST, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 9. 

• Gjithashtu Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së 
huaj ka deklaruar se ka të punësuar pranë shoqërisë personelin teknik të domosdoshëm për 
kryerjen e punimeve minimumi 12 (dymbëdhjetë) punonjës, por nuk ka paraqitur kontratë 
pune të vlefshme për punonjësit e deklaruar që vërteton ekzistencën e marrëdhënies së 
punës, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti 
Teknik, pika 10. 

• Shoqëria “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj ka deklaruar si 
ekspertë mjedisi Z. Bastri Shuaipaj dhe Znj. Raimina Hakrame. Komisioni i Vlerësimit të 
Ofertave pasi verifikoi dokumentacionion shoqërues për ekspertët e mjedisit të deklaruar si 
më lart, konstatoi se Operatori ekonomik nuk ka paraqitur CV, çka bie në kundërshtim me 
DST, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 12. 

• Për sa më lart shoqeria nuk zotëron kapacitet te mjaftueshem teknik per sa i perket 
personelit te nevojshem  per te realizuar kontraten per kete objekt prokurimi duke mos 
permbushur Kriteret e vecanta per kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, pika 3,  
cka bie në kundërshtim me pikën 1 gërma (b) të Nenit 46 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 
“Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) ku përcaktohet se: 
Operatorët ekonomik, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të  kualifikohen 
pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtëme që AK i vlerëson të 
nevojshme............... 
b)Aftësia teknike ;Operatorët ekonomik vërtetojnë se i zotërojnë kualifikimet e nevojshme 
teknike profesionale kapacitetet organizative, makineritë, paisjet dhe asetet e tjera fizike, 
aftësitë organizative,.reputacionin besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin e 
nevojshëm për të zbatuar kontratën........   

• Gjithashtu Operatori ekonomik “Alko-Impex General Construction” Degë e shoqërisë së 
huaj ka paraqitur Grafikun e Punimeve për 8 (tetë) muaj kalendarik, çka bie në kundërshtim 
me DST, Shtojca 12 ku përcaktohet se: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë  grafikun e 
punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit të hedhur në tender të shprehur në afatin  
kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për  7 (shtatë) muaj kalendarike.” 

 
2. Operatori ekonomik  “Hastoçi” shpk 
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• Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk nuk ka paraqitur Deklaratë mbi disponueshmërinë e 
mjeteve sipas Shtojcës 9, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, 
pika 1, gërma “d”. 

• Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk nuk ka paraqitur Liçencë Profesionale të shoqërisë lëshuar 
nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit për restaurimin e monumenteve të arkitekturës çka bie në 
kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 3. 

• Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion që të provojë se ka 
të punësuar pranë shoqërisë një restaurator me eksperiencë 5 (pesë) vjeçare, çka bie në 
kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 4. 

• Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk nuk ka paraqitur Liçencë lidhur me ndikimin në mjedis 
Kodi III.2.A lëshuar nga QKL, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 5. 

• Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për stafin 
inxhinierik, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti 
Teknik, pika 8. 

• Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për personelin 
teknik të domosdoshëm për kryerjen e punimeve: 1 (një) arkitekt; 1 (një) teknik mekanik; 1 
(një) teknik hidraulik si dhe 7 (shtatë) manovratorë, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e 
Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 9. 

• Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk ka deklaruar si mjek të përgjithshëm të shoqërisë Z. Zija 
Daja. KVO pas verifikimit të dokumentacionit shoqërues konstatoi se mjeku i përgjithshëm nuk 
figuron në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit duke mosplotesuar në 
këtë mënyrë Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 11. 

• Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion që të vërtetojë se ka 
të punësuar pranë shoqërisë 2 (dy) ekspertë mjedisi, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e 
Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 12. 

• Për sa më lart shoqeria nuk zotëron kapacitet te mjaftueshem teknik per sa i perket personelit te 
nevojshem  per te realizuar kontraten per kete objekt prokurimi duke mos permbushur Kriteret e 
vecanta per kualifikim, Kapaciteti Teknik dhe profesional, pika 3,  cka bie në kundërshtim me 
pikën 1 gërma (b) të Nenit 46 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i 
ndryshuar) ku përcaktohet se: 

Operatorët ekonomik, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të  kualifikohen 
pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtëme që AK i vlerëson të 
nevojshme............... 
b)Aftësia teknike ;Operatorët ekonomik vërtetojnë se i zotërojnë kualifikimet e nevojshme 
teknike profesionale kapacitetet organizative, makineritë, paisjet dhe asetet e tjera fizike, 
aftësitë organizative,.reputacionin besueshmërinë, përvojën e duhur si dhe personelin e 
nevojshëm për të zbatuar kontratën........   

• Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion që të provojë se 
disponon mjetet e kërkuar sipas DST, Kriteret e Vecanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, 
pika 20. 

• Sa më sipër, Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk nuk ka kapacitetin e duhur teknik për objektin 
që prokurohet, pasi nuk plotëson Dokumentat Standarte të Tenderit, Kriteret e Vecanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 20. Në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit 
Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, 



Buletini Nr. 44 datë  07 Nëntor 2016                                            Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           224/510  

 

Seksioni II, Neni 26, pika 8, gërma (c) të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë 
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të cilat parashikojnë kualifikimin 
për aftësinë teknike  të kandidatëve ofertues, Operatori ekonomik, nuk ka aftësinë e duhur 
teknike  për  realizimin me sukses të kontratës. 

 
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53, pika 3 
dhe 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 Miratimin e rregullave të 
prokurimit publik”, Kreu VII Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson 
kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 
 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Fusha” shpk, 
me adresë: Sauk, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 222,719,919.44 
(dyqind e njëzetë e dy milion e shtatëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e nëntëmbëdhjetë 
pikë dyzetë e katër) lekë pa TVSH, ështe identifikuar si oferta e suksesshme.  
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e Kombit”, 
Nr. 1, 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:   21.10.2016 
Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje 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”, pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, nuk është paraqitur asnjë ankesë. 

 
SHTËPIA E PUSHIMIT DURRES 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 
 
Nr214.Prot. Date  02 / 11 /2016 
           
Për:“ZEQIRI”  shpk  

 
* * * 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim. 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Plotesimi i nevojave te SHPMPB Durres per  
“Blerje Televizor, Led 28 INCH”.  
Publikime te mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
 
Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 
 
1. “Paera” numri i NIPT-it  _________ 
    Nuk ka dorezuar oferte... 
2. “ZEQIRI”  shpk , numri i NIPT-it J67902827A, Fier, Ballsh, Lagja “5 shkurti”, Rruga 
“Rrapo Hekali” Pallati nr.5, kt.II-te 


