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Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

[Data 27/09/2022] 

Për: OE “ARIFAJ” shpk NUIS J76418907K, me adresë; Rruga Urani Pano, 

Ap.C-07, Kati gjashtë, Hyrja 10. Tiranë  

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” për punë publike. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Transformimi urban në hapësira publike 

kryesore (rajoni 1 dhe 2), ndërhyrje transformimi urban në hapesira 

publike Sheshi Demokracia rruga lidhese Sheshi Ahmet Zogu dhe Blloku 

Drita”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-38218-08-09-2022 

Fondi limit:  131 644 338 (njëqind e tridhjetë e një milion e 

gjashtëqind e dyzetë e katër mijë e treqind e tridhjetë e tetë)  Lekë, 

pa TVSH. 

 

Kohëzgjatja e kontratës 12 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 si dhe 

vleresuar me pike si me poshte: 

1- OE “ARIFAJ” shpk NUIS J76418907K vlera 106 609 760 (njëqind e 

gjashtë milion e gjashtëqind e nëntë mijë e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 267,90 

2- OE “NIKA” shpk NUIS J76705047U Vlera 101 408 062,8 (njëqind e një 

milion e katërqind e tetë mijë e gjashtëdhjetë e dy presje tetë) 

lekë pa tvsh 
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Totali i pikëve të marra 255,45 

3- OE “BE - IS” shpk NUIS K71412003A, vlera 126 797 165 (njëqind e 

njëzetë e gjashtë milion shtatëqind e netëdhjetë e shtatë mijë 

njiëqind gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 253,50 

4- BOE “GLAVENICA” shpk NUIS K17710805A & “ED KONSTRUKSION” shpk NUIS 

K61625001I vlera 116 370 214 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë milion e 

treqind e shtatëdhjetë mijë e dyqind e katërmbëdhjetë) lekë pa 

tvsh. 

Totali i pikëve të marra 249,12 

5- OE “ZDRAVO” shpk NUIS J84003411K, vlera: 103 565 480 (njëqind e tre 

milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e katërqind e 

tetëdhjetë) lekë pa tvsh 

Totali i pikëve të marra 237,93 

6- OE “STERKAJ” shpk NUIS J68310708M, vlera 108 036 860 (njëqind e 

tetë milion e tridhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë) 

lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 228,54 

7- OE “LEON KONSTRUKSION” shpk, NUIS K71820009I, vlera 122 377 320 

(njëqind e njëzetë e dy milion e treqind e shtatëdhjetë e shtatë 

mijë e treqind e njëzetë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 216,33 

8- OE “S I R E T A 2F” shpk NUIS K51501008J”, vlera 126,777,777 

(njëqind e njëzetë e gjashtë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e 

shtatë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 207,53 

9- OE “PE - VLA - KU” NUIS K61716013M, vlera 124 339 787 (njëqind e 

njëzetë e katër milion e treqind e tridhjetë e nëntë mijë e 

shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikëve të marra 199,02 
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10- OE “EURONDERTIMI 2000” shpk NUIS K02003001O, vlera 93 374 

910, 70 (nëntëdhjetë e tre milion e treqind e shtatëdhjetë e katër 

mijë e nëntëqind e dhjetë presje shtatëdhjetë) lekë pa tvsh. 

 

Per OE “ARIFAJ” sqarojme se:Vleresimi i kriterit Teknik garancia e 

objektit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta 

eshte vleresuar me: 11.17 pike ku ne perqindje rezulton 79%. 

Vleresimi i kriterit Teknik garancia e performances per shendetin  eshte 

kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar 

me: 0.60 pike ku ne perqindje rezulton 20%. 

Vleresimi i kriterit te kapacitetit Teknik Punime dhe volume Specifike 

eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte 

vleresuar me: 13.14 pike ku ne perqindje rezulton 88%. 

Vleresimi I kriterit te cmimit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. 

Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar me: 63.73 pike ku ne perqindje 

rezulton 95%.  

Per OE “BE - IS” sqarojme se: Vleresimi I kriterit Teknik garancia e 

objektit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta 

eshte vleresuar me: 14.17 pike ku ne perqindje rezulton 100%. 

Vleresimi i kriterit Teknik garancia e performances per shendetin  eshte 

kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar 

me: 0.90 pike ku ne perqindje rezulton 30%. 

Vleresimi i kriterit te kapacitetit Teknik Punime dhe volume Specifike 

eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte 

vleresuar me: 15.00 pike ku ne perqindje rezulton 100%. 

Vleresimi I kriterit te cmimit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. 

Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar me:53.58 pike ku ne perqindje 

rezulton 80%.  

Per BOE “GLAVENICA” shpk & “ED KONSTRUKSION sqarojme se: Vleresimi I 

kriterit Teknik garancia e objektit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga 

KVO. Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar me: 14.17 pike ku ne 

perqindje rezulton 100%. 

Vleresimi i kriterit Teknik garancia e performances per shendetin  eshte 

kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar 

me: 3.00 pike ku ne perqindje rezulton 100%. 

Vleresimi I kriterit te kapacitetit Teknik Punime dhe volume Specifike 

eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte 

vleresuar me: 6.81 pike ku ne perqindje rezulton 45%. 

Vleresimi I kriterit te cmimit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. 

Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar me: 58.39 pike ku ne perqindje 

rezulton 87%.  
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Per OE “LEON KONSTRUKSION” sqarojme se: Vleresimi I kriterit Teknik 

garancia e objektit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas 

vleresimit oferta eshte vleresuar me: 8.33 pike ku ne perqindje rezulton 

59%. 

Vleresimi i kriterit Teknik garancia e performances per shendetin  eshte 

kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar 

me: 0.30 pike ku ne perqindje rezulton 10%. 

Vleresimi i kriterit te kapacitetit Teknik Punime dhe volume Specifike 

eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte 

vleresuar me: 7.30 pike ku ne perqindje rezulton 49%. 

Vleresimi i kriterit te cmimit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. 

Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar me: 55.52 pike ku ne perqindje 

rezulton 83%.  

Per OE “NIKA” sqarojme se: Vleresimi i kriterit Teknik garancia e 

objektit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta 

eshte vleresuar me: 14.17 pike ku ne perqindje rezulton 100%. 

Vleresimi i kriterit Teknik garancia e performances per shendetin  eshte 

kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar 

me: 0.60 pike ku ne perqindje rezulton 20%. 

Vleresimi i kriterit te kapacitetit Teknik Punime dhe volume Specifike 

eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte 

vleresuar me: 2.55 pike ku ne perqindje rezulton 17%. 

Vleresimi i kriterit te cmimit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. 

Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar me: 67.00 pike ku ne perqindje 

rezulton 100%.  

Per OE “PE-VLA-KU” sqarojme se: Vleresimi I kriterit Teknik garancia e 

objektit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta 

eshte vleresuar me: 9.17 pike ku ne perqindje rezulton 65%. 

Vleresimi i kriterit Teknik garancia e performances per shendetin  eshte 

kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar 

me: 0.30 pike ku ne perqindje rezulton 10%. 

Vleresimi i kriterit te kapacitetit Teknik Punime dhe volume Specifike 

eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte 

vleresuar me: 1.33 pike ku ne perqindje rezulton 9%. 

Vleresimi i kriterit te cmimit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. 

Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar me: 54.64 pike ku ne perqindje 

rezulton 82%.  

Per OE “S I R E T A 2F” sqarojme se: Vleresimi I kriterit Teknik garancia 

e objektit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit 

oferta eshte vleresuar me: 10.75 pike ku ne perqindje rezulton 76%. 

Vleresimi I kriterit Teknik garancia e performances per shendetin  eshte 

kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar 

me: 0.60 pike ku ne perqindje rezulton 20%. 
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Vleresimi i kriterit te kapacitetit Teknik Punime dhe volume Specifike 

eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte 

vleresuar me: 10.48 pike ku ne perqindje rezulton 70%. 

Vleresimi i kriterit te cmimit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. 

Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar me: 53.59 pike ku ne perqindje 

rezulton 80%.  

Per OE “STERKAJ” sqarojme se: Vleresimi i kriterit Teknik garancia e 

objektit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta 

eshte vleresuar me: 0 pike ku ne perqindje rezulton 0%. 

Vleresimi i kriterit Teknik garancia e performances per shendetin  eshte 

kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar 

me: 0. pike ku ne perqindje rezulton 0%. 

Vleresimi i kriterit te kapacitetit Teknik Punime dhe volume Specifike 

eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte 

vleresuar me: 13.19 pike ku ne perqindje rezulton 88%. 

Vleresimi i kriterit te cmimit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. 

Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar me: 62.89 pike ku ne perqindje 

rezulton 94%.  

Per OE “ZDRAVO” sqarojme se: Vleresimi i kriterit Teknik garancia e 

objektit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta 

eshte vleresuar me: 12 pike ku ne perqindje rezulton 85%. 

Vleresimi i kriterit Teknik garancia e performances per shendetin  eshte 

kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar 

me: 0.90 pike ku ne perqindje rezulton 30%. 

Vleresimi i kriterit te kapacitetit Teknik Punime dhe volume Specifike 

eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. Sipas vleresimit oferta eshte 

vleresuar me: 0 pike ku ne perqindje rezulton  0%. 

Vleresimi i kriterit te cmimit eshte kryer ne SPE bazuar ne % nga KVO. 

Sipas vleresimit oferta eshte vleresuar me: 65.60 pike ku ne perqindje 

rezulton 98%.  

Nga pjesërmarrësit jane skualifikuar  

- OE “EURONDERTIMI 2000” shpk NUIS K02003001O per shkak se pas 

mbylljes se vleresimit ne zbatim te nenti 26 pika 6 e VKM Nr. 285, 

datë 19.5.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” 

ne te cilen percaktohet se:  

 AK në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti 

kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë 

dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës 

të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e 

ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në 

origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin. Autoriteti/enti 

kontraktor pranon njё dokument tё lёshuar nga i njёjti institucion 
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ose palё e tretё dhe qё ka tё njёjtin informacion me atё tё paraqitur 

nё procedurёn e zhvilluar nё mёnyrё elektronike.Operatorit ekonomik 

“EURONDERTIMI 2000” shpk i  renditur ne vendin e pare i jane kerkuar 

dokumentacioni provuese sipas shtojces nr 8 dhe duke qene se deri 

me sot subjekti nuk ka paraqitur dekumentacionin e kerkuar dhe ne 

baze te dispozitave te LPP, komisioni I Vleresimit te Ofertave  

vendosi te skualifikoje OE “ Eurondertim. 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “ARIFAJ” 

shpk NUIS J76418907K, me adresë; Rruga Urani Pano, Ap.C-07, Kati gjashtë, 

Hyrja 10. Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 106 609 760 

(njëqind e gjashtë milion e gjashtëqind e nëntë mijë e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh, totali i pikëve të marra 267,90 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 

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 


