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BASHKIA KORÇË 

DREJTORIA E PROKURIMEVE 

 

 
 

Nr.________prot.                                                                                                           Korçë, më___.03.2023 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT  

 
(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

 

Date  03.03.2023 

Drejtuar: Shoqërisë “ITE Engineering”shpk“, përfaqesuese e Bashkimit të Operatorëve  „ITE Engineering 

” shpk,“ Ed Konstruksion” shpk dhe ITE Group sh.p.k 

Adresa:  Rruga Dytesore Km.5, Autostrada Tirane - Durres, Zona Kadastrale2679,Nr.Pasurise7l43, 

 

Procedura e prokurimit:    Procedurë e hapur  

Numri i procedurës   REF-55840-01-11-2023 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës : 

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

 

Afati: 6 muaj nga data e lidhjes te kontrates 

 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike : Nr.4 Date 16.01.2023 dhe Nr.19 

Datë 27.02.2023 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x   

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera 

përkatëse të ofruara: 

 

1. Bashkimi i operatoreve “ ITE Engineering ” shpk, NIPT L61530001I , “ Ed Konstruksion” shpk  

    NIPT K61625001I  dhe ITE Group sh.p.k NIPT K11323001H me vleren: 

    52.856.879 (pesedhjete e dy milion e teteqind e pesedhjete e gjashte mije e teteqind e shtatedhjete e   

    nente) lekë, pa tvsh 
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2.  Bashkimi i operatoreve “ Nika ” shpk NIPT J76705047U dhe “Preka” shpk, NIPT  

     K46420001I me vleren: 

     54.419.074 ( pesedhjete e kater milion e katerqind e nentembedhjete mije e shtatedhjete e  

     kater ) lekë pa tvsh.  

 

                         

3. Bashkimi i operatoreve “ ELAL COM ” shpk NIPT K72418010P dhe “ASI-2A CO ”  

    shpk, NIPT K53002402C me vleren: 

58.201.614 (pesedhjete e tete milion e dyqind e nje mije e gjashteqind e katermbedhjete)lek,pa tvsh. 

 

 

 4. Bashkimi i operatoreve “ Xhengo ” shpk NIPT J64103171M dhe “G.P.G Company ”  

     shpk, NIPT J64324443V me vleren: 

      61.227.176 (gjashtedhjete e nje milion e dyqind e njezet e shtate mije e njeqind e shtatedhjete e 

gjashte)lek,pa tvsh.    

      
 

5. Shoqeria “Griald ” shpk, NIPT J68117216C me vleren:  

    62.228.750 (gjashtëdhjetë e dy milion e dyqind e njëzet e tetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë)lekë pa tvsh. 

 

 

6. Bashkimi i operatoreve “ HTM ” shpk NIPT K97006004D dhe “BE-IS” shpk, NIPT  

    K71412003A me vleren: 

    62.276.320 (gjashtedhjete e dy milion e dyqind e shtatedhjete e gjashte mije e treqind e njezet)      

    lekë pa  tvsh. 

 

 

7.  Bashkimi i operatoreve “ Leon Konstruksion ” shpk NIPT K71820009I dhe “Superior  

     Group”  shpk, NIPT K91712015L me vleren: 

     67.333.333 ( gjashtedhjete e shtate milion e treqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete    

     e tre ) lekë pa tvsh 

       

 

 8. Shoqeria “Impact” shpk, NIPT K81325001B me vleren:  

    Nuk ka paraqitur oferte ekonomike 

 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë s’kualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Bashkimi i operatoreve “ Nika ” shpk dhe “Preka” shpk, per arsye se: 

    1.Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) nuk plotëson kriterin e vendosur në dokumentat e tenderit, 

shtojca 7, kriteret e vecanta të kualifikimit, 2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale,pika 2.2.6 ku është 

përcaktuar shprehimisht se: 

 

“Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore 

prej minimalisht  24  persona, dokumentuar kjo me vertetimin e pageses se sigurimeve shoqerore dhe 

shendetesore nga administrata tatimore dhe listpagesat e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore, Shendetesore 

dhe Tatimit mbi te Ardhurat nga Punesimi per muajin e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave. 
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Kjo kërkesë do të quhet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetdeklarimit sipas 

shtojcës 8 të DST.  Bazuar në përcaktimet e nenit 26, pika 6, tё VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar 

“Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon 

ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, 

“d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, 

të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara 

me origjinalin” 

 

 

 

Konkretisht: 

 Nga shqyrtimi i formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 rezulton se shoqëria Preka sh.p.k ka 

deklaruar se ka 12 punonjës. 

Nga shqyrtimi i Kontratës të Bashkëpunimit datë 30.01.2023 të lidhur ndërmjet shoqërisë Preka shpk dhe 

shoqërisë Nika shpk rezulton se shoqëria Preka shpk ka marrë përsipër të kryejë 68% të punimeve. 

 

Në nenin 88 pika 3 të VKM 285 datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” është 

përcaktuar shprehimisht se: ”Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e 

parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat pёr 

kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në 

përputhje me përqindjen dhe/ose natyrёn e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në 

aktmarrëveshje. “ 

 

Bazuar në sa më sipër shoqëria Preka shpk duhet të kishte të paktën 24x68%=16 punonjës të deklaruar 

dhe jo 12 punonjës.  

 

2.Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) nuk plotëson kriterin e vendosur në dokumentat e tenderit, 

shtojca 7, kriteret e vecanta të kualifikimit, 2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale,pika 2.2.9. 

 

Konkretisht: 

Nga ofertuesi është paraqitur dokumentacioni i plotë i kërkuar vetëm për :  

-Ndricues led/ 142w/ 3000k + krahun 

-Ndricues led/ 8,600 lumen/ 3000K 

 

Për materialet e mëposhtme nuk ka dorëzuar Autorizim prodhuesi ose distributori i autorizuar nga 

prodhuesi dhe skeda/kataloge : 

 

Nr Pershkrimi 

1 Ndriçues dekorativ led/ 8,326 lumen/ 3000k 

2 Ndricues dekorativ led/ 3,363 lumen/ 3000k 

3 Ndricues dekorativ led/ 7,450 lumen/ 3000k 

4 Ndricues dekorativ led/ 2,796 lumen/ 3000k 

7 Kuader komandimi 

8 Kabell 3x1.5 mm2 

9 Kabell 4x6 mm2 

10 Kabell 4x10 mm2 

11 Percjelles tokezimi bakri S=16mm2 

 

Për materialet e mëposhtme nuk ka dorëzuar raportet e testimit për shkallën e mbrojtjes dhe izolimin. 
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- Ndricues dekorativ led 7,450 lumen/ 3000k 

- Ndricues dekorativ led 3,363 lumen/ 3000k 

- Ndricues dekorativ led 8,326 lumen/ 3000k 

- Ndricues dekorativ led/ 2,796 lumen/ 3000k 

 

 

2. Bashkimi i operatoreve bashkimi i operatoreve “ELAL COM ” shpk dhe “ASI-2A CO ” shpk, 

    per arsye se: 

    1.Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) nuk plotëson kriterin e vendosur në dokumentat e tenderit, 

shtojca 7, kriteret e vecanta të kualifikimit, 2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale,pika 2.2.9. 

 

 Konkretisht  

1.1 Nuk ka dorëzuar  raportet e testimit për shkallën e mbrojtjes dhe izolimin per materialet e mëposhtme: 

 

- Ndricues dekorativ led 7,450 lumen/ 3000k 

- Ndricues dekorativ led 3,363 lumen/ 3000k 

- Ndricues dekorativ led 8,326 lumen/ 3000k 

- Ndricues led, 142w, 3000k + krahun 

- Ndricues led 8,600 lumen/ 3000K 

- Ndricues dekorativ led/ 2,796 lumen/ 3000k 

 

1.2.Per materialet e meposhtme, skeda me te dhenat teknike nuk perputhet me te dhenat teknike te katalogut te 

cilit i eshte referuar . 

 

Nr Pershkrimi 

1 Ndriçues dekorativ led/ 8,326 lumen/ 3000k 

2 Ndricues dekorativ led/ 3,363 lumen/ 3000k 

3 Ndricues dekorativ led/ 7,450 lumen/ 3000k 

4 Ndricues dekorativ led/ 2,796 lumen/ 3000k 

5 Ndricues led/ 142w/ 3000k + krahun 

6 Ndricues led/ 8,600 lumen/ 3000K  

 

 

 

3. Shoqeria “Griald” shpk, per arsye se: 

     1.Ofertuesi nuk plotëson kriterin e vendosur në dokumentat e tenderit, shtojca 7, kriteret e vecanta të 

kualifikimit, 2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale,pika 2.2.9. 

 

Konkretisht: 

 

 1.1Nuk ka dorëzuar  raportet e testimit për shkallën e mbrojtjes dhe izolimin per materialet e mëposhtme: 

 

- Ndricues dekorativ led 7,450 lumen/ 3000k 

- Ndricues dekorativ led 3,363 lumen/ 3000k 

- Ndricues dekorativ led 8,326 lumen/ 3000k 

- Ndricues led, 142w, 3000k + krahun 

- Ndricues led 8,600 lumen/ 3000K 
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1.2.Lidhur me “Ndricues led/ 142w/ 3000k + krahun” parametrat teknike te ndricuesit te ofruar nuk jane ne 

perputhje me parametrat teknike te kerkuar konkretisht:fuqia eshte 150w pra me e madhe se ajo e kerkuar dhe 

nuk ka te dhena per “lumen” dhe eficencen “lumen/w”. 

1.3.Nuk ka paraqitur katalog/skede per “Ndriçues dekorativ led/ 8,326 lumen/ 3000k” dhe “Ndricues 

dekorativ led 3,363 lumen/ 3000k” 

 

 

 

 

4. Bashkimi i operatoreve “ HTM ” shpk dhe “BE-IS” shpk, per arsye se: 

    1.Ofertuesi nuk plotëson kriterin e vendosur në dokumentat e tenderit, shtojca 7, kriteret e vecanta të 

kualifikimit, 2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale,pika 2.2.9. 

 

Konkretisht: 

1.1Lidhur me “ Ndriçues dekorativ led/ 8,326 lumen/ 3000k” dhe “Ndricues dekorativ led/ 3,363 lumen/ 

3000k “ parametrat teknike te ndricuesit te ofruar nuk jane ne perputhje me parametrat teknike te kerkuar 

konkretisht:  Per fuqite e ofruara nuk jepen lumen dhe lm/w. 

 

 

1.2.Nuk ka dorëzuar  raportet e testimit për shkallën e mbrojtjes dhe izolimin per materialet e mëposhtme: 

 

- Ndricues dekorativ led 7,450 lumen/ 3000k 

- Ndricues dekorativ led 3,363 lumen/ 3000k 

- Ndricues dekorativ led 8,326 lumen/ 3000k 

- Ndricues led, 142w, 3000k + krahun 

- Ndricues led 8,600 lumen/ 3000K 

 

 

 

5. Shoqeria “Impact” shpk, per arsye se: 

 

1-Ofertuesi nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

2-Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e kërkuara . 

 

 

***** 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqërinë “ITE Engineering”shpk, përfaqesuese 

e Bashkimit të Operatorëve  „ITE Engineering ” shpk,“ Ed Konstruksion” shpk dhe ITE Group me adresë: 

Rruga Dytesore Km.5, Autostrada Tirane - Durres, Zona Kadastrale 2679, Nr.Pasurise 

7l43, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  52.856.879 (pesedhjete e dy milion e teteqind e pesedhjete e 

gjashte mije e teteqind e shtatedhjete e  nente)  lekë, pa tvsh, 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. 
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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 do të vijohet 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 

 


