
               Sheshi “Abdyl Frashëri”, tel.+35581322254, e-mail:info@bashkiapermet.gov.al, www.bashkiapermet.gov.al   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

___________________________________ ________________________  
REPUBLIKA  E  SHQIPËRISË 

NDËRMARRJA E PASTRIM-GJELBËRIMIT PËRMET 

 

 

Nr._______ Prot                                                                                           Përmet, më 16.06.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT PARAPRAK TË  FITUESIT 

 

Drejtuar:  OE  Engineering Consulting Group shpk  me NIPT M01308013C 

 

Adresa: Rruga “Arkitekt Kasemi”, pallati nr.22, te Brryli, Tiranë 

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

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-30943-05-26-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Projektim i objekteve për ndriçim publik në kuadër të projektit 

“Bashki me energji inteligjente” (SEMP) 

 

Kohëzgjatja e kontratës: Projekti përfundimtar duhet të dorëzohet brenda 35(tridhjetë e pesë) 

ditëve nga lidhja e kontratës. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike nr.59 datë 09.05.2022 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   
 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë 4 (katër) ofertues 

me këtë vlerë përkatëse të ofruar: 

 

1. BUILDING CONSTRUCTION shpk                                          L11401034P 

                  Emri i plotë i shoqërisë                    Numri i NIPT-t 

Vlera 1 223 950 (një milion e dyqind e njëzetë e tre mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa 

TVSH. 

 

2. Engineering Consulting Group shpk                                            M01308013C 

                  Emri i plotë i shoqërisë                     Numri i NIPT-t 

Vlera 1 063 895 (një milion gjashtëdhjetë e tre mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa 

TVSH. 

 

3. GRAMA shpk                                                                               J77304712J 

       Emri i plotë i shoqërisë                                                       Numri i NIPT-t 

Vlera  1 105 000 (një milion e njëqind e pesë mijë) lekë pa TVSH. 
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4. INSTITUTI DEKLIADA – ALB shpk                                         K71606006A 

                   Emri i plotë i shoqërisë                     Numri i NIPT-t 

Vlera  1 084 731,05 (një milion tetëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e tridhjetë e një presje zero 

pesë) lekë pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Operatori Ekonomik BUILDING CONSTRUCTION shpk me NIPT L11401034P 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Nuk ka paraqitur në SPE asnjë dokument për përmbushjen e Shtojcës 9; Shtojcës 3; pikën 

2.2.1; 2.2.2 të kapacitetit ekonomik dhe financiar;  

- Nuk ka paraqitur në SPE asnjë dokument për përmbushjen e pikave 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 

2.3.4 të kritereve të veçanta për kualifikim në DST të pikës 2.3 Kapaciteti Teknik. 

- Formulari i ofertës së paraqitur në sistem shtojca 1 është i datës 14.05.2022 dhe ka nr. 

REF jo atë të procedurës tonë. 

 

2. Operatori Ekonomik GRAMA shpk me NIPT  J77304712J 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Nuk ka paraqitur në SPE formularin e sigurimit të ofertës sipas shtojcës 3 të DST. 

- Në lidhje me përmbushjen e pikës 2.3.3 liçensa profesionale individuale në projektim për 

Ing. Ndërtimi në emër të Zj.Arjola Mazari me nr. K1879/2 datë 23.04.2019 nuk ka 

kategorinë e kërkuar 3b (2. objekte me skelet metalik) ose 3d por ka kategorinë 3a. 

 

3. Operatori Ekonomik INSTITUTI DEKLIADA – ALB shpk me NIPT K71606006A 

Konkretisht për arsyet e mëposhtme: 

- Në lidhje me pikën 2.3.4 nuk ka paraqitur asnjë dokument në SPE për përmbushjen e 

kritereve në lidhje stafin mbështetës Projektues Gjeodet kategoria 8/a i cili nuk është 

deklaruar as në shtojcën 9 pjesa III pika B. 

 

Nga shqyrtimi i këtyre ofertave në SPE në mbështetje të nenit 87, 92 të ligjit nr.162/2020 “Për 

prokurimin publik” si dhe referuar kritereve të pranimit dhe kualifikimit komisioni i vlerësimit të 

ofertave konkludon se operatorët ekonomik e mësipërm nuk kanë paraqitur dokumentacion të 

plotë në përputhje me kriteret e vendosura duke i shpallur si oferta të pavlefshme. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE Engineering Consulting Group 

shpk  me NIPT M01308013C me adresë Rruga “Arkitekt Kasemi”, pallati nr.22, te Brryli, Tiranë 

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1 063 895 (një milion gjashtëdhjetë e tre mijë e tetëqind 

e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa 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”. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Alma HOXHA 
 


