
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 28.10.2019]

Për: Operatori ekonimik, “NET GROUP” sh.p.k., NUIS L72023002P, me adrese “Lagjja
Paskuqan 1, Rruga “Demokracia”, ndertesa nr.1, prane Ahmati Petrol, Tiranë.
Proçedura e prokurimit: “Tender i Hapur”
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mbikqyrja e punimeve “Përmirësimi i sigurisë rrugore dhe
ndriçimit” Numri i referencës së proçedurës Loti VIII: REF-33846-08-19-2019
Kohëzgjatja: 20 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa
tvsh:

1. Operatori Ekonomik “A & E Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E. Vlera 2,242,500 lekë
pa TVSH.

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë. “ Infratech” sh.p.k., NUSI K91628001D & “Arkimade”

sh.p.k., NUIS L01906030A. Vlera 2,273,957 lekë pa TVSH.

3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë,“Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k., NUIS

K61814023M & “Energy Plus Albania” sh.p.k., NUIS L41407002L. Vlera 2,350,000 lekë

pa TVSH.

4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Derbi-E” sh.p.k, NUIS K77916947A & “Tower”

NUIS L21717003H & “Studio Service KS-A” sh.p.k., NUIS L71305518R, Vlera 2,354,000

leke pa TVSH.

5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Imes –D” sh.p.k NUIS K82430006C & “Instituti i

Konsulences në Ndërtim” sh.p.k NUIS K71828007J Vlera 2,480,642 lekë pa TVSH.

6. Bashkimi i Operatorëve “HE-SK” sh.p.k., NUIS L19008502B & “6D-Plan” sh.p.k., NUIS

L62717405H, & G&L Construction” sh.p.k., NUSI L61901013N, Vlera 2,491,667 lekë pa

TVSH.

7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Taulant” sh.p.k.,NUIS K61617040L & “Ave

Consulting” sh.p.k., NUIS K81321002M. Vlera 2,493,750 lekë pa TVSH.

8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Transport highway consulting” sh.p.k NUIS

K51428048I & “ERALD – G” sh.p.k NUIS K36306784K, Vlera 2,493,750 leke pa TVSH.

9. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S & “HMK -

Consulting” sh.p.k., NUSI L57129604Q Vlera 2,493,770 lekë pa tvsh.

10. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Civil Cons" NUIS L81315015O & "Nord Comat"

NUIS L08501501Q & "MCE”sh.p.k., NUIS L72203065K; Vlera 2,493,770 leke pa TVSH

11. Operatori Ekonomik, “NET GROUp” sh.p.k., NUIS L72023002P. Vlera 2,494,419 lekë pa

TVSH.

12. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “S.D.C. sh.p.k., NUIS J61825016O & “Studio



Archimed” sh.p.k NUIS L12212027O, Vlera 2,522,813 lekë pa TVSH.

13. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Instituti Dekliada-Alb”, NUIS K71606006A & “C.C.E

Group” NUIS L11807013M, Vlera 2,606,906 lekë pa TVSH.

14. Operatori Ekonomikë “Infra-Plan” sh.p.k, NUIS K62225011E. Vlera 2,642,500 leke pa

TVSH.

15. Operatori ekonimik, “Geosat Group” sh.p.k., NUIS K21624005I, (pa oferte).

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik “A & E Engineering sh.p.k NUIS K72113010E, pasi , vlera e ofertës
nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë
11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”.
Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor
sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë. “ Infratech” sh.p.k., NUSI K91628001D & “Arkimade”
sh.p.k., NUIS L01906030A pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale
dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të
tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës
minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të
objekteve që përcakton VKM 354/2016.

3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k., NUIS
K61814023M & “Energy Plus Albania” sh.p.k., NUIS L41407002L, , vlera e ofertës nuk
rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë
11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”.
Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor
sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Derbi-E” sh.p.k, NUIS K77916947A & “Tower”

NUIS L21717003H & “Studio Service KS-A” sh.p.k., NUIS L71305518R pasi vlera e

ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354

datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”.

Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor

sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Imes –D” sh.p.k NUIS K82430006C & “Instituti i
Konsulences ne Ndertim” sh.p.k NUIS K71828007JK pasi vlera e ofertës nuk rezulton të
jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016
“Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është
më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve
tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016

6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Instituti Dekliada-Alb”, NUIS K71606006A & “C.C.E
Group” NUIS L11807013M pasi Operatori ne bashkim “C.C.E GROUP”, nuk plotëson
kriterin në pikën 2 “kriteret e vecanta” shkronja e), nuk ka dorëzuar vërtetimin që konfirmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjis,



Vërtetimi i dorëzuar i përket shoqërisë ”MF invest”

7. Bashkimi i Operatorëve “HE-SK” sh.p.k., NUIS L19008502B & “6D-Plan” sh.p.k., NUIS
L62717405H, & G&L Construction” sh.p.k., NUSI L61901013N pasi vlera e ofertës nuk
rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë
11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”.
Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor
sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Taulant” sh.p.k.,NUIS K61617040L & “Ave
Consulting” sh.p.k., NUIS K81321002M pasi Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit,
çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar në kontraten
e rajonit 4.

9. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Transport Highway Consulting”, sh.p.k., NUIS

K51428048I & “Erald-G” sh.p.k NUIS K36306784K pasi Stafi kryesor e mbeshtetes,

punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar

në kontraten e rajonit qendror.

10. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S & “HMK -

Consulting” sh.p.k., NUSI L57129604Q pasi nuk plotëson kriterin në pikën 2 “kriteret e

vecanta” shkronja e), nuk ka dorëzuar vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha

detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjise.

11. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Civil Cons" NUIS L81315015O & "Nord Comat"
NUIS L08501501Q & "MCE”sh.p.k., NUIS L72203065K, pasi nuk plotëson kriterin 2.3.2
Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe
ekspertet janë të angazhuar në rajonin e veriut.

12. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “S.D.C”. sh.p.k., NUIS J61825016O & “Studio
Archimed” sh.p.k NUIS L12212027O, pasi stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit,
çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekpertet janë të angazhuar në kontrata te
tjera.

13. Operatori Ekonomikë “Infra-Plan: NUIS K62225011E, nuk plotëson kriterin për përvojë të
ngjashme të përcaktuar në pikën 2.3 “kapaciteti teknik” shkronja a), konkretisht nuk ka
dorëzuar vërtetimin nga enti publik, për realizim kontrata për punë të ngjashme. Faturat e
dorëzuara nuk vërtetojnë realizimin e kontratës në përputhje me parashikimet në ligjin e
prokurimit./Operatori ekonomik “INFRA PLAN” sh.p.k NUIS K62225011F, nuk ploteson
kriterin e sherbimeve te ngjashme gjate tre viteve te fundit.

14. Operatori Ekonimik, “Geosat Group” sh.p.k., NUIS K21624005I, nuk ka paraqitur oferte.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Operatori ekonimik, “NET GROUP”
sh.p.k., NUIS L72023002P, me adrese “Lagjja Paskuqan 1, Rruga “Demokracia”, ndertesa nr.1,
prane Ahmati Petrol, Tiranë, se oferta e paraqitur, me vlerë 2,494,419 (dy milion e katërqind e
nëntëdhjetë e katër mije e katërqind e nëntëmbëshjetë) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:

 Fondi Shqiptar i Zhvillimit



 Rr. “Sami Frashëri”, nr. 10, Tirana, Albania

 Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151)

 Fax: 00355 42 234 885

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda pesë ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë
20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.10.2019.
Ankesa: Ka paraqitur ankesë; “INFRA PLAN” shpk, ka marrë përgjigje më datë 15.10.2019.

Dritan AGOLLI

Drejtori Ekzekutiv


