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Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

[Data 25/07/2022] 

Për: BOE “CURRI” sh.p.k., NUIS J67902718S, me adresë Rruga Kajo 

Karafili, Nd.2, H.4, Ap.3, 1001, Tiranë & “XHENGO” shpk NUIS 

J64103171M, me adresë: Don. Gjon. Buzuku, L.5, Korcë. 

Procedura e prokurimit: “Procedurën E Hapur”. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Transformimi urban në hapësira 

publike kryesore (rajoni 1 dhe 2) ndërtimi i shëtitores së plazhit nga 

ura e Dajlanit deri në godinën e Kavalishencës” 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-34703-06-28-2022 

Fondi limit:  416 606 400.3 (katërqind e gjashtëmbëdhjetë milion e 

gjashtëqind e gjashë mijë e katërqind presje tre)  Lekë, pa TVSH..  

 

Kohëzgjatja e kontratës 9 muaj 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri] - Jo 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto    

* * * 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë 

pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1- BOE “GLAVENICA” shpk., NUIS K17710805A & “ED KONSTRUKSION” sh.p.k, 

NUIS  K61625001I, & “VIANTE KONSTRUKSION” shpk., NUIS K47103804L & 

“NGRACAN 1934” shpk.,  NUIS J87602809S & “ADMC International” SHPK., 

NUIS L81405032D, vlera  245,454,903 (dyqind e dyzete e pese milion e 

katerqind e pesedhjete e kater mije e nenteqind e tre) leke pa tvsh. 

2- BOE “BEAN” shpk, NUIS J72510445Q & “LEON KONSTRUKSION” shpk, NUIS 

K71820009I, vlera 262 540 632 (dyqind e gjashtëdhjetë e dy milion e 

pesëqind e dyzetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e dy) lekë pa tvsh. 

3- BOE “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NË SHQIPERI, NUIS K91727010A& 

“DENIS-05” sh.p.k, NUIS J K51518029B & “ABI CONS, NUIS NIPT-i L41525007G 

vlera  278 551 572 (dyqind e shtatëdhjetë e tetë milion e pesëqind e 

pesëdhjetë e një mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e dy ) lekë pa tvsh. 

4- BOE “B-93” shpk., NUIS J62903508R  & “B93 II” shpk, NUIS L52209050O 

& “Shendelli” NUIS K07924803N & “NDREGJONI”shpk  K31329048I vlera 284 
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858 104 (dyqind e tetëdhjetë e katër milion e tetëqind e pesëdhjetë e 

tetë mijë e njëqind e katër) lekë pa tvsh. 

5- BOE “CURRI” shpk., NUIS J67902718S & “XHENGO” shpk NUIS J64103171M 

vlera 284 962 076.18 (dyqind e tetëdhjetë e katër milion e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e dy mijë e shtatëdhjetë e gjashtë presje tetëmbëdhjetë)  

lekë pa tvsh. 

6- BOE “ALB TIEFBAU” sh.p.k., NUIS J66703049C & “ERAL CONSTRUCTION 

COMPANY” sh.p.k, vlera 292 366 100 (dyqind e nëntëdhjetë e dy milion e 

treqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind) lekë pa tvsh. 

7- BOE “Sireta 2F”, NUIS K51501008J & “VARAKU E” sh.p.k, NUIS J61902509S 

& “KOMBEAS” shpk., NUIS K88103301J vlera   294 530 548 (dyqind e 

nentedhjete e kater milion e peseqind e tridhjete mije e peseqind e 

dyzete e tete) lekë pa tvsh. 

8- OE “GECI” shpk., NUIS  K71829801O vlera  311 798 281,20 (treqind e 

njembedhjete milion e shtateqind e nentedhjete e tete mije e dyqind e 

tetedhjete e nje presje njezete) leke pa tvsh. 

9- OE “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k, NUIS J61812013R  vlera 320 786 752 

(treqind e njëzetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e 

shtatëqind e pesëdhjetë e dy)  lekë pa tvsh.  

10- BOE “BE - IS” Shpk NUIS K71412003A & “2 T” shpk NUIS K01731001M 

vlera 328 307 643 (treqind e njëzetë e tetë milion e treqind e shtatë 

mijë e gjashtëqind e dyzetë e tre) lekë pa tvsh. 

11- BOE “Vellezerit Hysa” sh.p.k, NUIS K12911201C & “ERGI” shpk., NUIS 

K02727229P vlera  331 317 788,77 (treqind e tridhjete e nje milion e 

treqind e shtatembedhjete mije e shtateqind e tetedhjete e tete presje 

shtatedhjete e shtate)  lekë pa tvsh. 

12-OE “ALB - STAR” sh.p.k, NUIS J62903512W, vlera 332 497 590 (treqind 

e tridhjetë e dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind 

e nëntëdhjetë) lekë pa tvsh. 

13-OE “SALILLARI” sh.p.k., NUIS J62903125G, vlera 333 466 489,65 (treqind 

e tridhjete e tre million e katerqind e gjashtedhjete e gjashte mije e 

katerqind e tetedhjete e nente presje gjashtedhjete e pese) leke pa tvsh  

14- OE “Fusha” sh.p.k, NUIS J61922018S vlera  345 287 663,70 (treqind e 

dyzete e pese milion e dyqind e tetedhjete e shtate mije e gjashteqind 

e gjashtedhjete e tre presje shtatedhjete) leke pa tvsh. 

15-BOE “AURORA KONSTRUKSION” shpk., NUIS K02017003I & “LALA” shpk NUIS 

J76418903B & “B-93” shpk NUIS J62903508R & “OUEN” shpk NUIS  K17529215O 

vlera 345 351 489 (treqind e dyzetë e pesë milion e treqind e pesëdhjetë 

e një mijë e katërqind e tetëdhjetë e nentë) lekë pa tvsh. 

16-BOE “STERKAJ” shpk., NUIS J68310708M & “BAJRAMI N.” shpk., NUIS 

K02727202O 

& “A R J E I L” SHPK., NUIS K31320002C, vlera 371 233 790,60  (treqind 

e shtatedhjete e nje milion e dyqind e tridhjete e tre mije e shtateqind 

e nentedhjete presje gjashtedhjete) leke pa tvsh. 

17-OE “O-SP ALBANIA” shpk., nuk ka paraqitur ofertë dhe asnje 

dokumentacion per te vertetuar kapacitete financiare dhe ekonomike 
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1-1- Bashkimi i operatoreve ekonomik “Glavenica” shpk., &” Viante 

Konstruksion” shpk., & “ADMC International” shpk., & “Ngracan 1934” 

shpk., & “Ed Konstruksion” shp.k nuk ploteson Kriterin per kapacitetin 

teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin 

“Transformimi urban në hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 2) - 

Ndërtimi i shëtitores së plazhit nga ura e Dajlanit deri në godinën e 

Kavalishencës” per sa i perket  "Përvojës së suksesshme ne realizimin e 
puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një 

vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që 

prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë pese vitet të 

fundit nga data e publikimit te njoftimit te kontrates ose b) Punë të 

ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e 

marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit nga data e publikimit te 

njoftimit te kontrates është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i 

vlerës limit të kontratës që prokurohet. 

Në bazë të përcaktimeve të legjislacionit për prokurimin publik, të 

parashikuara edhe në dokumentat e tenderit, bazuar edhe në konceptin e 

pergjithshëm të prokurimeve, objektet/ kontratat e ngjashme që të mund të 

konsiderohen të tilla duhet të plotësojnë në mënyrë kumulative elementin e 

kohës, vlerës dhe natyrës së ngjashme. Pra, (i) objekti i përfunduar i 

kontratës duhet të jenë brenda afatit (elementi kohë), (ii) duhet të 

plotesojnë madhësinë e kërkuar nga autoriteti kontraktor, 50% apo 200% 

(elementi vlerë) dhe (iii) duhet të jenë të ngjashme me objektin që 

prokurohet (elementi natyrë e ngjashme). Mungesa qoftë edhe një prej ketyre 

elementëve e bën të pavlefshëm eksperiencën e ngjashme të paraqitur nga 

kandidati ofertues. 

 

Konkretisht, anetaret pjesemarres te bashkimit te operatoreve 

“Glavenica” shpk., &” Viante Konstruksion” shpk., & “ADMC International” 

shpk., & “Ngracan 1934” shpk., & “Ed Konstruksion” shp.k nuk plotesojne 

kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes (%) se marre 

persiper ne kete bashkim.  

Po ashtu, pjesa me e madhe e kontratatave te paraqitura nga keta 

operatore nuk mund të konsiderohen as si kontrata të ngjashme pasi nuk 

përmbushin karakteristikat e kontratës në natyre, kompleksitet dhe 

metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE nuk është e ngjashme 

pasi produkti është i ndryshëm.  

Produkti qe kërkohet në objektin e prokurimit është rikualifikim urban, 

shesh dhe shëtitore, ambiente rekreacioni, infrastrukture ndihmese në 

funksion të këtyre ambienteve (si, sisteme vaditje, punime/instalime 

pajisje elektro-mekanike), punime sistemimi të ambienteve të jashtëm dhe 

gjelbërimi, mobilim urban etj. Ndërkohë që punimet e ngjashme të 

paraqitura prej OE janë gjerësisht punime të infrastrukturës së 

transportit rrugor, kontrata për punime elektrike, ujesjelles kanalizime 

ndersa ato qe mund te konsiderohen te ngjashme nuk plotesojne vleren 

sipas perqindjes (%).  

 

2- Bashkimi i operatoreve ekonomik “BEAN” sh.p.k  & “Leon Konstruksion” 

shp.k nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te 
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Kritereve te vecante ne DT per objektin “Transformimi urban në hapësira 

publike kryesore (rajoni 1 dhe 2) - Ndërtimi i shëtitores së plazhit nga 

ura e Dajlanit deri në godinën e Kavalishencës” per sa i perket  "Përvojës 

së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme 

për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së 

për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori 

ekonomik gjatë pese vitet të fundit nga data e publikimit te njoftimit 

te kontrates ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare 

totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit 

nga data e publikimit te njoftimit te kontrates është në një vlerë jo 

më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. 

 

Konkretisht, anetari “BEAN” sh.p.k nuk ploteson piken 2.3.1/a te 

Kritereve te vecante ne DT per nje punim te ngjashem per ato kontrata 

qe mund te konsiderohen te gjashme duke mos patur nje kontrate te vetme 

te ngjashme ne vleren 208,303,200.15 leke (si 50% e vleres se fondit 

limit) apo duke mos patur shume kontrata sa perqindja (60%) e dyfishit 

te vleres se fondit limit apo (40%) per Leon Konstruksion);  

 

Po ashtu, nje pjese e madhe e kontratatave te paraqitura nga BOE “BEAN” 

sh.p.k  & “Leon Konstruksion” shp.k nuk mund të konsiderohen as si 

kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në 

nature, kompleksitet dhe metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura 

nga OE nuk është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm. Produkti qe 

kërkohet në objektin e prokurimit është rikualifikim urban, shesh dhe 

shëtitore, ambiente rekreacioni, infrastrukture ndihmese në funksion të 

këtyre ambienteve (si, sisteme vaditje, punime/instalime pajisje 

elektro-mekanike), punime sistemimi të ambienteve të jashtëm dhe 

gjelbërimi, mobilim urban etj. Ndërkohë që punimet e ngjashme të 

paraqitura prej OE janë gjerësisht punime civile (palate, shkolla, 

kampuse, te cilat nuk mund te konsiderohen te ngjashme me shetitoren ne 

plazh), kanalizime, etj.  

 

Në bazë të përcaktimeve të legjislacionit për prokurimin publik, të 

parashikuara edhe në dokumentat e tenderit, bazuar edhe në konceptin e 

pergjithshëm të prokurimeve, objektet/ kontratat e ngjashme që të mund 

të konsiderohen të tilla duhet të plotësojnë në mënyrë kumulative 

elementin e kohës, vlerës dhe natyrës së ngjashme. Pra, (i) objekti i 

përfunduar i kontratës duhet të jenë brenda afatit (elementi kohë), (ii) 

duhet të plotesojnë madhësinë e kërkuar nga autoriteti kontraktor, 50% 

apo 200% (elementi vlerë) dhe (iii) duhet të jenë të ngjashme me objektin 

që prokurohet (elementi natyrë e ngjashme). Mungesa qoftë edhe një prej 

ketyre elementëve e bën të pavlefshëm eksperiencën e ngjashme të 

paraqitur nga kandidati ofertues. 

 

3- Bashkimi i operatoreve ekonomik “Eurokos Holding dega shqiperi” 

sh.p.k.,& “Denis 05” shpk., & “Abi Cons” shpk.,.k nuk ploteson Kriterin 

per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per 

objektin “Transformimi urban në hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 

2) - Ndërtimi i shëtitores së plazhit nga ura e Dajlanit deri në godinën 

e Kavalishencës” per sa i perket  "Përvojës së suksesshme ne realizimin 

e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një 

vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që 
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prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë pese vitet të 

fundit nga data e publikimit te njoftimit te kontrates ose b) Punë të 

ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e 

marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit nga data e publikimit te 

njoftimit te kontrates është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i 

vlerës limit të kontratës që prokurohet. 

Konkretisht, anetari “Abi cons” sh.p.k nuk ploteson piken 2.3.1 te 

Kritereve te vecante ne DT per nje punim te ngjashem per perqindjen e 

marre persiper. Autoriteti kontraktor ka miratuar nenkontraktimin e 

shoqerise “Eurokos” dhe kjo shoqeri nuk mund te nenkontraktoje 

nenkontraktimin dhe aq me pak te mos e kete te miratuar nga autoriteti 

perkates.   

Konkretisht, anetari “Eurokos Holding dega shqiperi”  sh.p.k nuk ploteson 

piken 2.3.1/a te Kritereve te vecante ne DT per nje punim te ngjashem 

per ato kontrata qe mund te konsiderohen te gjashme duke mos patur nje 

kontrate te vetme te ngjashme ne vleren 208,303,200.15 leke (si 50% e 

vleres se fondit limit) apo duke mos patur shume kontrata sa perqindja 

(60%) e dyfishit te vleres se fondit limit duke pasur parasysh se punimi 

i ngjashem per “Rikonstruskionin dhe zgjerimin e rruges Muzak Topia” nuk 

mund te konsideroht  si punim i ngjashem me shetitoren ne plazh, pasi 

nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në nature, kompleksitet dhe 

metodologji.  

Natyra e objekteve të paraqitura nga OE nuk është e ngjashme pasi 

produkti është i ndryshëm. Produkti qe kërkohet në objektin e prokurimit 

është rikualifikim urban, shesh dhe shëtitore, ambiente rekreacioni, 

infrastrukture ndihmese në funksion të këtyre ambienteve (si, sisteme 

vaditje, punime/instalime pajisje elektro-mekanike), punime sistemimi të 

ambienteve të jashtëm dhe gjelbërimi, mobilim urban etj. Ndërkohë që 

punimet e ngjashme të paraqitura prej operatoreve janë gjerësisht punime 

të infrastrukturës së transportit rrugor, kanalizime, etj.  

Në bazë të përcaktimeve të legjislacionit për prokurimin publik, të 

parashikuara edhe në dokumentat e tenderit, bazuar edhe në konceptin e 

pergjithshëm të prokurimeve, objektet/ kontratat e ngjashme që të mund 

të konsiderohen të tilla duhet të plotësojnë në mënyrë kumulative 

elementin e kohës, vlerës dhe natyrës së ngjashme. Pra, (i) objekti i 

përfunduar i kontratës duhet të jenë brenda afatit (elementi kohë), (ii) 

duhet të plotesojnë madhësinë e kërkuar nga autoriteti kontraktor, 50% 

apo 200% (elementi vlerë) dhe (iii) duhet të jenë të ngjashme me objektin 

që prokurohet (elementi natyrë e ngjashme). Mungesa qoftë edhe një prej 

ketyre elementëve e bën të pavlefshëm eksperiencën e ngjashme të 

paraqitur nga kandidati ofertues. 

Bashkimi i operatoreve ekonomik Eurokos Holding dega shqiperi” sh.p.k., 

& “Denis 05” shpk., & “Abi Cons” shpk.,  nuk ploteson Kriterin per 

kapacitetin teknik pika 2.3.5. te Kritereve te vecante ne DT per objektin 

“Transformimi urban në hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 2) - 

Ndërtimi i shëtitores së plazhit nga ura e Dajlanit deri në godinën e 

Kavalishencës” per sa i perket numrit te kerkuar te punonjesve. 

 

4-BOE “B93” shpk., &” “B93II” shpk & “Shendelli” shpk., & “Ndregjoni” 

shpk, skualifikohet pasi, Operatori ekonomik “B93” sh.p.k ka ofertuar 

per te njejten procedure prokurimi edhe si anetare i bashkimit te 

operatoreve ekonomik “B93” shpk., &” “B93II” shpk & “Shendelli” shpk., 

& “Ndregjoni” shpk. dhe bashkimit te operatoreve ekonomik “Aurora 
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Konstruksion” shpk., & “Lala” shpk & ‘B-93” shpk., & “Ouen”. Ne kete 

rast te dy bashkimet e operatoreve ekonomik si me siper permendur 

skualilfikohen nga kjo procedure referuar pikes 1 ne Neni 81 te VKM 

285/19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku eshte 

parashikuar: “Pjesëmarrja nga një ofertues në më shumë se një ofertë, 

tek e tek ose me një ofertues tjetër, do të rezultojë në përjashtimin 

nga procesi të të gjitha ofertave, në të cilat është përfshirë 

ofertuesi.” 

 

5-Bashkimi i operatoreve ekonomik “Varaku-E” shpk., & “Sireta 2F” shpk., 

& “Kombeas” shp.k nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 

2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Transformimi urban 

në hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 2) - Ndërtimi i shëtitores 

së plazhit nga ura e Dajlanit deri në godinën e Kavalishencës” per sa i 

perket  "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) 

Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 

50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar 

nga operatori ekonomik gjatë pese viteve të fundit nga data e publikimit 

te njoftimit te kontrates ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku 

vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pese 

viteve të fundit nga data e publikimit te njoftimit te kontrates është 

në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që 

prokurohet. 

Konkretisht, anetari “Varaku-E” sh.p.k si operatori me perqindjen me te 

madhe nuk ploteson piken 2.3.1/a te Kritereve te vecante ne DT per nje 

punim te ngjashem per ato kontrata qe mund te konsiderohen te gjashme 

duke mos patur nje kontrate te vetme te ngjashme ne vleren 208,303,200.15 

leke (si 50% e vleres se fondit limit) apo duke mos patur shume kontrata 

sa perqindja (52%) e dyfishit te vleres se fondit limit;  

Po ashtu, kontratatave e paraqitur nga ky operator nuk mund të 

konsiderohen as si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin 

karakteristikat e kontratës në nature, kompleksitet dhe metodologji. 

Natyra e objekteve të paraqitura nga OE nuk është e ngjashme pasi 

produkti është i ndryshëm. Produkti qe kërkohet në objektin e prokurimit 

është rikualifikim urban, shesh dhe shëtitore, ambiente rekreacioni, 

infrastrukture ndihmese në funksion të këtyre ambienteve (si, sisteme 

vaditje, punime/instalime pajisje elektro-mekanike), punime sistemimi të 

ambienteve të jashtëm dhe gjelbërimi, mobilim urban etj. Ndërkohë që 

punimet e ngjashme të paraqitura prej OE janë punime te transportit 

rrugor.   

Në bazë të përcaktimeve të legjislacionit për prokurimin publik, të 

parashikuara edhe në dokumentat e tenderit, bazuar edhe në konceptin e 

pergjithshëm të prokurimeve, objektet/ kontratat e ngjashme që të mund 

të konsiderohen të tilla duhet të plotësojnë në mënyrë kumulative 

elementin e kohës, vlerës dhe natyrës së ngjashme. Pra, (i) objekti i 

përfunduar i kontratës duhet të jenë brenda afatit (elementi kohë), (ii) 

duhet të plotesojnë madhësinë e kërkuar nga autoriteti kontraktor, 50% 

apo 200% (elementi vlerë) dhe (iii) duhet të jenë të ngjashme me objektin 

që prokurohet (elementi natyrë e ngjashme). Mungesa qoftë edhe një prej 

ketyre elementëve e bën të pavlefshëm eksperiencën e ngjashme të 

paraqitur nga kandidati ofertues 

5- Operatori ekonomik “Alba Konstruksion”shpk.,  nuk ploteson Kriterin 

per kapacitetin teknik pika 2.3.5. te Kritereve te vecante ne DT per 
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objektin “Transformimi urban në hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 

2) - Ndërtimi i shëtitores së plazhit nga ura e Dajlanit deri në godinën 

e Kavalishencës” per sa i perket numrit te kerkuar te punonjesve. 

 

6- BOE “Aurora Konstruksion” shpk.,& “LALA” SHPK., “B93” shpk., &” 

“Ouen”, skualifikohet pasi, Operatori ekonomik “B93” sh.p.k ka ofertuar 

per te njejten procedure prokurimi edhe si anetare i bashkimit te 

operatoreve ekonomik “B93” shpk., &” “B93II” shpk & “Shendelli” shpk., 

& “Ndregjoni” shpk. dhe bashkimit te operatoreve ekonomik “Aurora 

Konstruksion” shpk., & “Lala” shpk & ‘B-93” shpk., & “Ouen”. Ne kete 

rast te dy bashkimet e operatoreve ekonomik si me siper permendur 

skualilfikohen nga kjo procedure referuar pikes 1 ne Neni 81 te VKM 

285/19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” ku eshte 

parashikuar: “Pjesëmarrja nga një ofertues në më shumë se një ofertë, 

tek e tek ose me një ofertues tjetër, do të rezultojë në përjashtimin 

nga procesi të të gjitha ofertave, në të cilat është përfshirë 

ofertuesi.” 

 

7- Bashkimi i operatoreve ekonomik “Serkaj” shpk., & “Bajrami-N” & 

“Arjel” shp.k nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. 

te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Transformimi urban në 

hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 2) - Ndërtimi i shëtitores së 

plazhit nga ura e Dajlanit deri në godinën e Kavalishencës” per sa i 

perket  "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) 

Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 

50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar 

nga operatori ekonomik gjatë pese vitet të fundit nga data e publikimit 

te njoftimit te kontrates ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku 

vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pese 

viteve të fundit nga data e publikimit te njoftimit te kontrates është 

në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që 

prokurohet. 

Konkretisht, kontratrat e paraqitura nga ky bashkim operatoresh ekonomik 

jane kreysisht punime te transportit rrugor, mbrojtje lumore, diga, 

punimeve civile (godina) dhe nuk mund të konsiderohen as si kontrata të 

ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në nature, 

kompleksitet dhe metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE 

nuk është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm. Produkti qe kërkohet 

në objektin e prokurimit është rikualifikim urban, shesh dhe shëtitore, 

ambiente rekreacioni, infrastrukture ndihmese në funksion të këtyre 

ambienteve (si, sisteme vaditje, punime/instalime pajisje elektro-

mekanike), punime sistemimi të ambienteve të jashtëm dhe gjelbërimi, 

mobilim urban etj.  

Ato kontrata qe mund te konsiderohen te ngjashme nuk plotesojne vleren 

sipas perqindjes se anetareve te bashkimit te operatoreve as per piken 

a) dhe as per piken b) te kriterit 2.3.1.  
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Në bazë të përcaktimeve të legjislacionit për prokurimin publik, të 

parashikuara edhe në dokumentat e tenderit, bazuar edhe në konceptin e 

pergjithshëm të prokurimeve, objektet/ kontratat e ngjashme që të mund 

të konsiderohen të tilla duhet të plotësojnë në mënyrë kumulative 

elementin e kohës, vlerës dhe natyrës së ngjashme. Pra, (i) objekti i 

përfunduar i kontratës duhet të jenë brenda afatit (elementi kohë), (ii) 

duhet të plotesojnë madhësinë e kërkuar nga autoriteti kontraktor, 50% 

apo 200% (elementi vlerë) dhe (iii) duhet të jenë të ngjashme me objektin 

që prokurohet (elementi natyrë e ngjashme). Mungesa qoftë edhe një prej 

ketyre elementëve e bën të pavlefshëm eksperiencën e ngjashme të 

paraqitur nga kandidati ofertues. 

8- Operatori ekonomik “O-SP Albania "sh.p.k skualifikohet, pasi nuk ka 

paraqitur ofertë financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion për të 

vërtetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “CURRI” 

sh.p.k., NUIS NUIS J67902718S, me adrese Rruga Kajo Karafili, Nd.2, H.4, 

Ap.3, 1001, Tirane & “XHENGO” shpk NUIS J64103171M ,me adrese: DON. GJON. 

BUZUKU, L.5, Korce, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 284 962 

076,18 (dyqind e tetëdhjetë e katër milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë 

e dy mijë e shtatëdhjetë e gjashtë presje tetëmbëdhjetë)  lekë pa tvsh.,  

totali i pikëve të marra 119.40 pikë 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´. 

  

 

 

Dritan AGOLLI 
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