
 

Shtojca 17 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga  Autoriteti  Kontraktor] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Data: 17.12.2020] 

 

Për: HE & SK 11 sh.p.k 

            Shoqeria “HE & SK 11” sh.p.k.; Nipt: L19008502B ;Adresa: Gjirokaster Tepelene 

TEPELENE Lagjja " Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa nr.31, shkalla nr.1, 

kati përdhe. 

 

Procedura e prokurimit: SHËRBIME KONSULENCE 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75309-10-13-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Detyrë projektimi për Rikonstruksionin e Godinës së 

Korpusit Qëndror në SUT  

Fondi limit : 1,759,615 (Nje milione e shtateqind e pesedhjete e nente mije e gjashteqind e 

pesembedhjete) Leke pa Tvsh 

Publikime të mëparshme (nuk ka): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim te fazes se pare te procedurës së 

sipërcituar: 

1._ Shoqeria “HE & SK 11” sh.p.k.; Nipt: L19008502B  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    



  

 

2. Shoqeria “Engineering Consulting Group” sh.p.k; Nipt: M01308013C 

Emri i plotë i shoqërisë                      numri i NIPT-it   

 

3. Shoqeria “NOVATECH STUDIO” sh.p.k.; Nipt: L01717030C 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

 

4. Shoqeria “GJEOKONSULT & CO” sh.p.k.; Nipt: K91810005U 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

 

 

* * * 

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 

vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. Shoqeria “HE & SK 11” sh.p.k.; Nipt: : L19008502B 

Emri i plotë i shoqërisë            numri i NIPT-it    

Vlerësuar me 180 pikë 

Vlera 1,705,976.00 (Nje milion e shtateqind e pese mije e nenteqind e shtatedhjete e gjashte) Lekë 

pa tvsh. 

(me numra dhe fjalë) 

 

2. Shoqeria “Engineering Consulting Group” sh.p.k.; Nipt :  M01308013C 

Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

Vlerësuar me 167,40 pikë 

Vlera 1,758,374.00 (nje milion e shtateqind e pesedhjete e tete mije e treqind e shtatedhjete e kater) leke 

pa tvsh  

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

1. Shoqeria NOVATECH STUDIO Nipt :  L01717030C 

Emri i plotë i shoqërisë                            numri i NIPT-it    

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



1. Operatori ekonomik “NOVATECH STUDIO” sh.p.k nuk ploteson kriterin 2.3.1  

 Nuk ka paraqitur  Liçensë profesionale te vlefshme për Projektim, ku të përfshihen 

kategoritë e mëposhtme, (sipas modelit të lëshuar nga institucioni përgjegjës për 

dhënien e licensave profesionale sipas legjislacionit në fuqi) për këto kategori: 

- Kat 2- PROJEKTUES ARKITEKT 

Pika b, 3. objekte spitalore; terminalet në infrastrukturë; vepra arti në 

infrastrukturë. 

- Kat 3 - PROJEKTUES KONSTRUKTOR 

Pika a - (a- Projektim objekte civile – industrial – turistike prej murature e skelet 

beton arme deri ne 5 kate);  

-  Kat 4 - PROJEKTUES INSTALATOR 

Pika a,b,c, (a- Projektim te instalimeve hidro-termosanitare. b- Projektim te 

instalimeve termoteknike – kondicionimi, si edhe te impianteve te prodhimit te 

energjise termike nga burime te rinovueshme, c) Projektim të linjave e rrjeteve 

elektrike, për objekte civile e industriale.   

-  Kat 5 - PROJEKTUES VEPRA HIDRAULIKE 

Pika b,c, (b - Projektim furnizim me uje kolektore shkarkimi, c- Projektim 

ujesjelles kanalizime urbane – rurale) 

 

Operatori ekonomik “NOVATECH STUDIO” sh.p.k nuk ploteson kriterin 2.3.3 

 Nuk ka te punesuar stafin teknik 1 (nje) Inxhinier Hidroteknik i cili duhet te duhet të 

jetë pjesë e stafit të operatorit ekonomik dhe të figurojnë në listëpagesat E–SIG 025/a 

për periudhën Mars – Gusht 2020.  

 

Operatori ekonomik NOVATECH STUDIO nuk ka paraqitur deklaratën sipas Shtojces 9 

per te gjithë anetaret e Stafit Teknik te saj dhe deklaratën mbi disponueshmërinë e 

anëtarit të stafit të konsulentit, sipas Shtojcës 9 

 

2. Shoqeria “GJEOKONSULT & CO” sh.p.k; Nipt: K91810005U 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Operatori ekonomik GJEOKONSULT & CO nga verifikimet e dokumentacionit te 

dorezuar rezulton te kete detyrime te pashlyera persa i perket detyrimeve per kontributet 

e siguirimeve shoqerore dhe shendetesore.  

2. Operatori ekonomik GJEOKONSULT&CO nuk ka te punesuar Inxhiner Elektrik dhe 

Arktitekt. 
 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë (Shoqeria “HE & SK 11” sh.p.k.; Nipt: 

L19008502B; Adresa: Gjirokaster Tepelene TEPELENE Lagjja " Mustafa Matohiti", Rruga 

"Mustafa Matohiti", banesa nr.31, shkalla nr.1, kati përdhe) se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe 

e vlerësuar me 180 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 



 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitali Universitar i Traumes - Rruga “Lord Bajron“ 

Laprakë, Tirana, Albania.  Tel: +355 4 2357 – 356;  spitalitraumes@shendetesia.gov.al] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda dy diteve 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) siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr. 

9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.12.2020. 

 

Ankesa: ka ose jo__nuk ka  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë __nuk ka 

 

 

 

 

 

Titullari i autoritetit kontraktor 

Arben Zenelaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


