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FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

 

Nr. ______ prot         Datë  02.04.2021 

 

 

 

Për: ”XH & MILER” Sh.p.k , adresa Njësia bashkiake nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, pallati tek ish 

Ekspozita Shqiperia Sot ( prane QPZ) Kati II, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozime” me mjete elektronike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-89793-03-11-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrja  e punimeve në objektin: ”Investime në ujësjellësa në 

zonat rurale në njësitë administrative  Mollaj, Bulgarec, Voskopojë, Voskop, Drenovë“. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 38 datë 16.03.2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  X çmimi më i ulët    oferta ekonomikisht më e favorshme  

  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.  ” G & L CONSTRUCTION” SH.P.K, NIPT: L61901013N, vlera: 1403796 

(njëmilionekatërqindetremijëeshtatëqindenëntëdhjetëegjashtë)  lekë. 

2. ” HE & SK 11” Sh.p.k, NIPT: L19008502B, vlera: 1468233 

(njëmilionekatërqindegjashtëdhjeetetëmijëedyqindetridhjetëetre)  lekë.    

3. ” Engineering Consulting Group” SH.P.K NIPT: M01308013C, vlera: 1527951,47 

(njëmilionepesëqindenjëzeteshtatëmijëenëntëqindepesëdhjetëenjëpresjedyzeteshtatë)   lekë.   

4. " STUDIO SERVICES" K - SA" Sh.P.K , NIPT:  L71305518R, vlera: 1552040  

(njëmilionepesëqindepesëdhjetëedymijëedyzet) lekë.   

5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike  ” MAGNA CHARTA ” Sh.p.k, NIPT: L92318021H +  

”ERALD-G ” Sh.p.k NIPT: K36306784K, vlera: 1593713,6 (njëmilionepesëqindenëntëdhjetëe 

tremijëeshtatëqindetrembëdhjetëpresjegjashtë) lekë  

6. ” XH & MILER” sh.p.k, NIPT: K72105003E, vlera:. 1595795 

(njëmilionepesëqindenëntëdhjetëepesëmijëeshtatëqindenëntëdhjetëepesë) lekë.          

7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike  ”4 A Studio” SHPK, NIPT: M02326029L, + ” A.SH. 

Engineering” Sh.p.k, NIPT: L31617003F, vlera: 1595795 

(njëmilionepesëqindenëntëdhjetëepesëmijëeshtatëqindenëntëdhjetëepesë) lekë.   

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. ” G & L CONSTRUCTION” SH.P.K, NIPT: L61901013N, vlera: 1403796 

(njëmilionekatërqindetremijëeshtatëqindenëntëdhjetëegjashtë)  lekë. 

2. ” HE & SK 11” Sh.p.k, NIPT: L19008502B, vlera: 1468233 

(njëmilionekatërqindegjashtëdhjeetetëmijëedyqindetridhjetëetre)  lekë.    

3. ” Engineering Consulting Group” SH.P.K NIPT: M01308013C, vlera: 1527951,47 

(njëmilionepesëqindenjëzeteshtatëmijëenëntëqindepesëdhjetëenjëpresjedyzeteshtatë)   lekë.   

4. " STUDIO SERVICES" K - SA" Sh.P.K , NIPT:  L71305518R, vlera: 1552040  

(njëmilionepesëqindepesëdhjetëedymijëedyzet) lekë.   
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5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë ” MAGNA CHARTA” Sh.p.k, NIPT: L92318021H + 

”ERALD-G” Sh.p.k, NIPT: K36306784K, vlera: 1593713,6 

(njëmilionepesëqindenëntëdhjetëetremijëeshtatëqindetrembëdhjetëpresjegjashtë) lekë  

 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Lidhur me operatorin ekonomik  "G & L CONSTRUCTION" Sh.p.k , KVO,  në 

mbështetje të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime,  si dhe të 

VKM Nr. 914 datë 29.12.2014  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , 

vendosi unanimisht:  

Ofertimi nuk është konform parashikimeve të nenit 7/1 të VKM Nr.354, datë 11.05.2016  “Për 

miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe 

kolaudim”, ku përcaktohet që : ”Tarifa për shërbimet duhet të jetë një vlerë ndërmjet tarifave 

minimale dhe maksimale , të përcaktuara në këtë manual, në përputhje me ligjin e prokurimit 

publik.” 

Tarifa  për shërbimin e mbikqyrjes e ofruar nga ju është më e ulët se tarifa minimale ligjore dhe 

për këtë arsye oferta e "G & L CONSTRUCTION" Sh.p.k refuzohet. 

Tek DT , tek Shtojca 8 është publikuar informacioni për Grupet tarifore respektive, ku bën 

pjesë objekti , për të cilin kërkohet shërbimi i mbikëqyrjes: Seksionit III , grupit tarifor III.c  , 

si dhe Seksionit IV , grupit tarifor I.a , ku ky i fundit zë 25,57% të vlerës të fondit total të 

punëve 95.940.642 lekë pa TVSH. Mbi këtë bazë është llogaritur tarifa minimale e cila është 

1.595.795 leke. 

 

 Lidhur me operatorin ekonomik  " HE & SK 11" Sh.p.k , KVO,  në mbështetje të 

Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me ndryshime,  si dhe të VKM Nr. 914 

datë 29.12.2014  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” Nenit 66 , vendosi 

unanimisht:  

Ofertimi nuk është konform parashikimeve të nenit 7/1 të VKM Nr.354, datë 11.05.2016  “Për 

miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe 

kolaudim”, ku përcaktohet që : ”Tarifa për shërbimet duhet të jetë një vlerë ndërmjet tarifave 

minimale dhe maksimale , të përcaktuara në këtë manual, në përputhje me ligjin e prokurimit 

publik.” 

Tarifa  për shërbimin e mbikqyrjes e ofruar nga ju është më e ulët se tarifa minimale ligjore dhe 

për këtë arsye oferta e " HE & SK 11" Sh.p.k refuzohet. 

Tek DT , tek Shtojca 8 është publikuar informacioni për Grupet tarifore respektive, ku bën 

pjesë objekti , për të cilin kërkohet shërbimi i mbikëqyrjes: Seksionit III , grupit tarifor III.c  , 

si dhe Seksionit IV , grupit tarifor I.a , ku ky i fundit zë 25,57% të vlerës të fondit total të 

punëve 95.940.642 lekë pa TVSH. Mbi këtë bazë është llogaritur tarifa minimale e cila është 

1.595.795 leke. 

 

 Lidhur me operatorin ekonomik  "Engineering Consulting Group" Sh.p.k , KVO,  

në mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me 

ndryshime,  të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik” Nenit 66 , pika 3 , si dhe të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018     

vendosi unanimisht që ofertuesi  ”Engineering Consulting Group” Sh.p.k   të mos kualifikohet 

për arsye se:  

1.  Ofertuesi nuk paraqiti deklaratë që është dakort me mënyrën e financimit sipas viteve 

buxhetore 2021-2024, të kërkuar në pikën 3 të Shtojcës 7 të DT. 
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2.  Ofertimi nuk është konform parashikimeve të nenit 7/1 të VKM Nr.354, datë 11.05.2016  

“Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje 

dhe kolaudim”, ku përcaktohet që : ”Tarifa për shërbimet duhet të jetë një vlerë ndërmjet 

tarifave minimale dhe maksimale , të përcaktuara në këtë manual, në përputhje me ligjin e 

prokurimit publik.” 

Tarifa  për shërbimin e mbikqyrjes e ofruar nga ju është më e ulët se tarifa minimale ligjore dhe 

për këtë arsye oferta e ”Engineering Consulting Group” Sh.p.k   refuzohet. 

Tek DT , tek Shtojca 8 është publikuar informacioni për Grupet tarifore respektive, ku bën 

pjesë objekti , për të cilin kërkohet shërbimi i mbikëqyrjes: Seksionit III , grupit tarifor III.c  , 

si dhe Seksionit IV , grupit tarifor I.a , ku ky i fundit zë 25,57% të vlerës të fondit total të 

punëve 95.940.642 lekë pa TVSH. Mbi këtë bazë është llogaritur tarifa minimale e cila është 

1.595.795 leke. 

 

 Lidhur me operatorin ekonomik  " STUDIO SERVICES " K - SA " Sh.p.k , KVO,  

në mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me 

ndryshime,  të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik” Nenit 66 , pika 3 , si dhe të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018     

vendosi unanimisht që oferta e ”STUDIO SERVICES" K - SA” Sh.p.k  të refuzohet si e 

papranueshme. për arsye se:  

1.  Ofertuesi , në Formularin e  Ofertës Ekonomike,  Shtojca 1,  ka paraqitur dy çmime oferte: 

1.452.040 lekë pa TVSH dhe 1.552.040 lekë pa TVSH, në kundërshtim me përcaktimin ligjor 

që duhet të paraqesë vetëm një ofertë. 

2.  Ofertimi nuk është konform parashikimeve të nenit 7/1 të VKM Nr.354, datë 11.05.2016  

“Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje 

dhe kolaudim”, ku përcaktohet që : ”Tarifa për shërbimet duhet të jetë një vlerë ndërmjet 

tarifave minimale dhe maksimale , të përcaktuara në këtë manual, në përputhje me ligjin e 

prokurimit publik.” 

Tarifa  për shërbimin e mbikqyrjes e ofruar nga ju është më e ulët se tarifa minimale ligjore dhe 

për këtë arsye oferta e ”STUDIO SERVICES" K - SA” Sh.p.k  refuzohet. 

Tek DT , tek Shtojca 8 është publikuar informacioni për Grupet tarifore respektive, ku bën 

pjesë objekti , për të cilin kërkohet shërbimi i mbikëqyrjes: Seksionit III , grupit tarifor III.c  , 

si dhe Seksionit IV , grupit tarifor I.a , ku ky i fundit zë 25,57% të vlerës të fondit total të 

punëve 95.940.642 lekë pa TVSH. Mbi këtë bazë është llogaritur tarifa minimale e cila është 

1.595.795 leke. 

 

 Lidhur me Bashkimin e OE ”MAGNA CHARTA” Sh.p.k   + ”ERALD-G ” Sh.p.k , 

KVO,  në mbështetje të nenit 46 të Ligjit Nr. 9643 dt. 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” me 

ndryshime,  të VKM Nr. 914 datë 29.12.2014  “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik” Nenit 66 , pika 3 , si dhe të Rekomandimit të APP-së Nr.8197 prot, datë 03.09.2018     

vendosi unanimisht që ofertuesi  Bashkimi i OE ”MAGNA CHARTA” Sh.p.k   dhe ”ERALD-

G ” Sh.p.k  të mos kualifikohet sepse:  

1.  Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit,  pika 2.1,  Shtojca 7 e DT, lidhur 

me Licensën profesionale  sepse ”ERALD-G” Sh.p.k  që ka 5% pjesëmarrje në Bashkimin e 

OE, nuk paraqiti Licensë profesionale të vlefshme “Për Mbikqyrje e Kolaudim Punimesh 

Zbatimi” për kategoritë përkatëse të kërkuara.  Licensa e paraqitur nga ”ERALD-G ” Sh.p.k , 

MK 1015/13 “Për Mbikqyrje e Kolaudim Punimesh Zbatimi”  ka qene e vlefshme deri në datën 

10.03.2021. 
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Gjithashtu ”MAGNA CHARTA” Sh.p.k, që ka 95% pjesëmarrje në Bashkimin e OE,  nuk ka 

Licensë profesionale për kategorinë N.S. – 18 . 

Neni 74 i VKM Nr. 914 datë 29.12.2014   përcakton:  "Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi 

duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara 

në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet 

të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, 

shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje. 

2.  Ofertimi nuk është konform parashikimeve të nenit 7/1 të VKM Nr.354, datë 11.05.2016  

“Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje 

dhe kolaudim”, ku përcaktohet që : ”Tarifa për shërbimet duhet të jetë një vlerë ndërmjet 

tarifave minimale dhe maksimale , të përcaktuara në këtë manual, në përputhje me ligjin e 

prokurimit publik.” 

Tarifa  për shërbimin e mbikqyrjes e ofruar nga ju është më e ulët se tarifa minimale ligjore dhe 

për këtë arsye oferta e Bashkimit të OE ”MAGNA CHARTA” Sh.p.k   +”ERALD-G ” Sh.p.k 

refuzohet. 

Tek DT , tek Shtojca 8 është publikuar informacioni për Grupet tarifore respektive, ku bën 

pjesë objekti , për të cilin kërkohet shërbimi i mbikëqyrjes: Seksionit III , grupit tarifor III.c  , 

si dhe Seksionit IV , grupit tarifor I.a , ku ky i fundit zë 25,57% të vlerës të fondit total të 

punëve 95.940.642 lekë pa TVSH. Mbi këtë bazë është llogaritur tarifa minimale e cila është 

1.595.795 leke. 

* * * 

Fitues i shortit të hedhur , midis dy operatorëve ekonomikë me çmim të njëjtë , doli ”XH & 

MILER” Sh.p.k  , i cili u rendit në vend të parë, ndërsa Bashkimi i OE ”4 A Studio” Sh.p.k + 

”A.SH. Engineering” Sh.p.k në vend të dytë. 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  ”XH & MILER” Sh.p.k , adresa Njësia 

bashkiake nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta, pallati tek ish Ekspozita Shqiperia Sot ( prane QPZ) Kati 

II, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1595795 (njëmilionepesëqinde 

nëntëdhjetëepesëmijëeshtatëqindenëntëdhjetëepesë) lekë është identifikuar si oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKKO Sh.A, adresa Rajoni Nr. 1, Rruga Boris Plumbi, 

Korçë,  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 dhjetë ditëve 

nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.   

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej 1595795 (njëmilionepesëqindenëntëdhjetëepesëmijëeshtatëqindenëntëdhjetëe 

pesë) lekë, 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 25.03.2021. 

Ankesa: nuk ka.  
* * * 

 

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Elia Pendavinji 


