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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  KORÇË 

Drejtoria e Prokurimeve 

 

 

 

Nr.______ Prot                                                                                              Korçë, më  30.01.2023 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  
(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE  TË ANKIMIT) 

 

Date  30.01.2023 

Drejtuar: Shoqërisë “G B Civil Engineering”shpk adresa:  Tiranë, Rruga e Kavajes, Ish Parku, prane 

“Tregut 100 Vitrinat”, Kulla C, Shkalla 2. 

 

Procedura e prokurimit:    Procedurë e hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës   REF-53565-12-14-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës : 

Objekti:  “Mbikqyrje e objektit “Shfrytëzimi inteligjent i energjisë (Projekti i efiçencës të energjisë)” 

 

Afati: Nga momenti i lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për zbatimin e punimeve deri në 

përfundimin e punimeve. Afati 6 muaj 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike : Date 19.12.2022, Nr.173 

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 Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Shoqeria “ 4KPPF ” shpk, NIPT M01715004E me vleren:   

   942.682,1( nenteqind e dyzet e dy mije e gjashteqind e tetedhjete e dy presje nje ) lekë, pa tvsh. 

 

2. Bashkimi i operatoreve “ DAAM ” shpk, NIPT L72205042F & “ NET- Group  ” shpk,  

    NIPT L72023002P me vleren:   

    905.284,98( nenteqind e pese mije e dyqind e tetedhjete e kater presje nentedhjete e tete )  

    lekë, pa tvsh. 
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3. Shoqeria “ Inday 18 ” shpk, NIPT L87312201H me vleren:   

    946.251( nenteqind e dyzet e gjashte mije e dyqind e pesedhjete e nje ) lekë pa tvsh 

 

4. Shoqeria “ GB  CIVIL Engineering ” shpk, NIPT L51825011V me vleren:: 

    946.251( nenteqind e dyzet e gjashte mije e dyqind e pesedhjete e nje ) lekë pa tvsh  

 

5. Shoqeria “M.A.K  Studio” shpk, NIPT L01422017O  me vlerën: 

     946.251( nenteqind e dyzet e gjashte mije e dyqind e pesedhjete e nje ) lekë pa tvsh 

 

6. Shoqeria “ Magna Charta ” shpk, NIPT L92318021H me vleren: 

     946.251( nenteqind e dyzet e gjashte mije e dyqind e pesedhjete e nje ) lekë pa tvsh. 

 

7. Shoqeria “ Rean 95 ” shpk, NIPT J61827043V me vleren:  

    946.251( nenteqind e dyzet e gjashte mije e dyqind e pesedhjete e nje ) lekë pa tvsh 

 

8. Shoqeria “ Novatech Studio ” shpk, NIPT L01717030C me vleren: 

    946.250( nenteqind e dyzet e gjashte mije e dyqind e pesedhjete ) lekë pa tvsh. 

  

9. Shoqeria “ Project Daluz 2019 ” shpk, NIPT L92112031B me vleren: 

    946.251( nenteqind e dyzet e gjashte mije e dyqind e pesedhjete e nje ) lekë pa tvsh. 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë s’kualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Shoqeria “ 4KPPF ” shpk, NIPT M01715004E  per arsye se: 

    Vlera e ofruar eshte me e ulet se vlera minimiale e lejuar ne baze te parashikimeve te  VKM 

     Nr 354 date 11.05.2016 “Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim 

     territori, projektim,mbikqyrje dhe kolaudim” 

 

 

2. Bashkimi i operatoreve “ DAAM ” shpk, NIPT L72205042F & “ NET- Group  ” shpk,  

    NIPT L72023002P per arsye se: 

    Vlera e ofruar eshte me e ulet se vlera minimiale e lejuar ne baze te parashikimeve te  VKM 

     Nr 354 date 11.05.2016 “Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim 

     territori, projektim,mbikqyrje dhe kolaudim” 

 

 

3. Shoqeria “Novatech  Studio” shpk, NIPT L01717030C per arsye se: 

     Vlera e ofruar eshte me e ulet se vlera minimiale e lejuar ne baze te parashikimeve te  VKM 

     Nr 354 date 11.05.2016 “Per miratimin e manualit te tarifave per sherbime ne planifikim 

     territori, projektim,mbikqyrje dhe kolaudim”  

4. Shoqeria “ Project Daluz 2019 ” shpk, NIPT L92112031B per arsye se: 

    Ofertuesi nuk plotëson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit,shtojca 8, kriteret e vecanta te 

kualifikimit,  pika 2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale,ku percaktohet shprehimisht se : 

 



3 

 

   2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera 

gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes te njoftimit te kontrates, në një vlerë jo më të vogël  se 20 % të 

vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate .  

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e 

mëposhtme:  

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, 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, ose e faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit 

në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.  

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet 

tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.  

 

Konkretisht per plotesimin e kriterit te mesiperm ofertuesi ka paraqitur kontraten me objekt “Kolaudatori i 

punimeve per investimin me objekt: Mobilimi urban,sistemim  sheshi, ndriçim për DRSHTRR Tirane” me 

vlerë 18.320 lek,pa tvsh. 

Kjo kontrate nuk eshte e ngjashme me objektin e prokurimit dhe gjithashtu edhe vlera eshte me e vogel se 

ajo e kerkuar. 
 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqërinë “GB CIVIL Engineering” shpk me 

adresë: Tiranë, Rruga e Kavajes, Ish Parku, prane “Tregut 100 Vitrinat”, Kulla C, Shkalla 2, se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej  946.251( nenteqind e dyzet e gjashte mije e dyqind e pesedhjete e nje ) 

lekë pa tvsh dhe klasifikuar e para nga shorti i hedhur  në datën 04.01.2023 midis pesë ofertave të 

kualifikuara me vlerë të barabartë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Korçë, Drejtoria e Prokurimeve, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi 

por jo me vone se 5 dite nga kerkesa e per lidhjen e kontrates. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni 

nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, konkretisht shoqërisë “ Rean 95 ” shpk e klasifikuar e dyta nga shorti i hedhur  në datën 

04.01.2023 midis pesë ofertave të kualifikuara me vlerë të barabartë,  oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të 

përgjithshme prej 946.251( nenteqind e dyzet e gjashte mije e dyqind e pesedhjete e nje ) lekë pa tvsh, siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak):  

 

PO    JO x 

 

 

TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

SOTIRAQ FILO 


