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NJOFTIME FITUESI TË TJERA  
NË FORMË SHKRESORE 

 
 

AUTORITETI PORTUAL DURRËS 
    

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT   
Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve ekonomikë: 
"HASKONINGDHV NEDERLAND B.V."- Adresa:  Laan 1914 nr.35, 3818 EX  AMERSFOORT - 
Nederland 
"ADEC ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C."  - Adresa:   P.O. Box 109433,Plot No. 44 Zone 
M01 - Musafah Industrial Area, Abu Dhabi, United Arab Emirates  
"ABKONS" SH.P.K. NIPT: K61926012O  - Adresa: Njesia Bashkiake nr. 2, Rruga Themistokli 
Gërmenj, perballe RTSH, kati i II, TIRANE, Albania  
"TAULANT" SH.P.K. NIPT: K61617040L  - Adresa: Gjik Kuqali", pallati nr. 23/2, shkalla nr 1, 
apartamenti nr. 1, kati 1, Tirane . Albania 
"GEO-ENG" SH.P.K. NIPT: L91308053P  - Adresa: Rruga e Bogdaneve, Ndertesa 34, hyrja 2, 
Apartamenti 47, Kodi Postar 1001, Njesia Bashkiake nr. 10, Tirane 
 
Procedura e prokurimit/lotit: "Shërbim Konsulence" 
Numri i procedurës / referenca e Lotit::  REF-97696-06-08-2021,  
Përshkrimi i shkurtër i kontratës "Hartimi i Projektit të detajuar teknik (Detailed Design) të Portit të 
ri tregtar të Integruar të Durrësit në Porto Romano".  8 (tetë) muaj nga data e lidhjes së kontratës 
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoft.Publike: Nr. 92 date 14 Qershor 2021  

 
* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 

1. BOE “ARTELIA SAS - NIPT: FR 40444523526 ; F&M INGEGNERIA SPA NIPT: 
IT02916640275 ; YÜKSEL PROJE A.Ş NIPT: 9950013105   ; ILLYRIAN CONSULTING 
ENGINEERS SH.P.K.” NIPT: K61814023M 
 

2. BOE  “EGIS INTERNATIONAL NIPT: FR 62582132551, Dega Shqiperi NIPT:  

L01411005F ;  GR ALBANIA SH.P.K NIPT: L01509004N; -  A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 
2000 SH.P.K” NIPT: J62026003M .  
 

3. BOE “HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RSIN  852164087 – ADEC ENGINEERING 
CONSULTANCY L.L.C.   CN-1333649 – ABKONS SH.P.K. NIPT: K61926012O – 
TAULANT SH.P.K. NIPT: K61617040L;  GEO-ENG SH.P.K.” NIPT: L91308053P  ; 
 

4. BOE “TECHNITAL S.P.A. NIPT : 05139031008 – SEED CONSULTING SH.P.K NIPT : 
L41824014Q – ATELIER4 SH.P.K NIPT: K31812012H  – ARCHIMED S.P.S. SH.P.K.” 

NIPT: L12227027U  ; 
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5. BOE “TEKNICA Y PROYECTOS S.A (TYPSA) Tax ID: A28171288; – NET-GROUP 
SH.P.K.” NIPT L 72023002P; 

 
* * * 

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

1. BOE “HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RSIN  852164087 – ADEC ENGINEERING 
CONSULTANCY L.L.C.   CN-1333649 – ABKONS SH.P.K. NIPT: K61926012O – TAULANT 
SH.P.K. NIPT: K61617040L;  GEO-ENG SH.P.K.” NIPT: L91308053P  ; 

 
Vlera 952,109,000  (nëntëqind e pesëdhjetë e dy milion e njëqind e nëntë mije ) lekë pa TVSH totali 
i pikëve të marra  86.3 
 

2. BOE “ARTELIA SAS - NIPT: FR 40444523526 ; F&M INGEGNERIA SPA NIPT: IT02916640275 
; YÜKSEL PROJE A.Ş NIPT: 9950013105   ; ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS SH.P.K.” 

NIPT: K61814023M 
 

Vlera   788.251.172,96 ( shtatëqind e tetëdhjete e tetë milion e dyqind e pesedhjete e nje mijë e 
njëqind e shtatëdhjetë e dy, presje nëntëdhjetë e gjashtë)  leke pa TVSH;  totali i pikëve të marra   
81.2 
 

3. BOE  “EGIS INTERNATIONAL NIPT: FR 62582132551, Dega Shqiperi NIPT:  L01411005F ;  GR 

ALBANIA SH.P.K NIPT: L01509004N; -  A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000 SH.P.K” NIPT: 

J62026003M .  
 
Vlera 841,629,877.78 ( tetëqind e dyzet e një milion e gjashtëqind e njëzet e nëntë mijë e tetëqind e 
shtatëdhjetë e shtatë, presje shtatëdhjetë e tetë ) leke pa TVSH  totali i pikëve të marra  76.7 
 
 

4. BOE “TEKNICA Y PROYECTOS S.A (TYPSA) Tax ID: A28171288; – NET-GROUP SH.P.K.” 

NIPT L 72023002P; 
 
Vlera 971,376,224 ( nëntëqind e shtatëdhjetë e nje milion e treqind e shtatedhjete e gjashtemije e 
dyqind e njezet e kater) leke pa TVSH  ; totali i pikëve të marra 75.0 
 

5. BOE “TECHNITAL S.P.A. NIPT : 05139031008 – SEED CONSULTING SH.P.K NIPT : 
L41824014Q – ATELIER4 SH.P.K NIPT: K31812012H  – ARCHIMED S.P.S. SH.P.K.” NIPT: 

L12227027U  ; 
 
Vlera 970,799,544 ( nëntëqind e shtatëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjete e nentë mije e 
peseqind e dyzet e kater) leke pa TVSH;    totali i pikëve të marra  73.9 
 
Lista e operatorëve ekonomikë të skualifikuar: 
 

1. “BRAKA CONSTRUCTION” SH.P.K.   NIPT L61906505I 
Duke iu referuar dokumentacionit të paraqitur në këtë fazë të procedurës së prokurimit, Komisioni i 
Vlerësimit të Ofertave ka evidentuar mangësi ne dokumentacionin e paraqitur  nga operatori 
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ekonomik “Braka Construction” sh.p.k.  në plotësimin e kritereve të kërkuara në Dokumentacionin e 
Tenderit, si vijon: 
 

- Kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit; 
- Kriteret e veçanta të kualifikimit 
- Kapaciteti ekonomik dhe financiar 
- Kapaciteti teknik 
- Licenca - (Licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit) 

Ka ngarkuar në sistem vetëm një certifikate ISO 9001-2015. 
 
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “Braka Construction” sh.p.k, 

rezulton se nuk plotësohen të gjithë kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit, për Fazën I dhe, 
për rrjedhojë, KVO vendosi të s‘kualifikojë këtë Operator Ekonomik. 
 
 
 

2. BASHKIMI OPERATORËVE SELLHORN INGENEURGESELLSCHAFT GMBH     HRB  
51426    DHE  HAMBURG PORT CONSULTING GMBH      HRB 140881 

 
Duke iu referuar dokumentacionit të paraqitur në këtë fazë të procedurës së prokurimit, Komisioni i 
Vlerësimit të Ofertave ka evidentuar mangësi ne dokumentacionin e paraqitur  nga bashkimi i 
operatoreve Sellhorn Ingeneurgesellschaft mbH dhe Hamburg Port Consulting GmbH  në plotësimin 
e kritereve të kërkuara në Dokumentacionin e Tenderit, si vijon: 
 

- 3.1 Përvoje e mëparshme, per sherbime të ngjashme, nuk duhet të jetë më e vogël se 10% e fondit 
limit, të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit; Dëshmitë për sherbimet e mëparshme, të ngjashme, 
pra punët e ngjashme në 3 vitet e fundit mungojne. 

- 3.2 Licenca - (Licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit) Operatori 
ekonomik pjesëmarrës (subjekti projektues) ose stafi teknik i operatorit ekonomik kërkohet të 
zotërojnë, Liçensa në Projektim, referuar Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 943, datë 28.12.2016, 
Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për 

liçensimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e 
studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në 
ndërtim”. Për ofertuesit e huaj, në zbatim të dispozitave ligjore më sipër, duhet të kenë të 
ekuivalentuar licensën sipas licensimit të Legjislacionit Shqiptar.  
Licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit nuk janë të ekuivalentuara 
sipas kërkesës së kriterit mësipër. 
 

- Gjithashtu nuk ka paraqitur dokumentacion sipas kerkesave te kritereve. 
3.3 Ekspert Mjedisor të certifikuar nga Ministria e Mjedisit, si ekspertë të VNM-së dhe auditimit 
mjedisor. 
3.4 Ekspert Zjarrfikës Privat, i certifikuar për ushtrimin e profesionit “Ekspert Zjarrfikës Privat” nga 

MNZSH (MZSH). 
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga bashkimi i operatoreve Sellhorn 
Ingeneurgesellschaft mbH dhe Hamburg Port Consulting GmbH, rezulton se nuk plotësohen të gjithë 
kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit, për Fazën I dhe, për rrjedhojë, KVO vendosi të 
s‘kualifikojë këtë bashkim operatorësh ekonomik. 
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3. EXE ENGENHARIA LTDA   CNPJ: 03.578.854/0001-48 
 
Duke iu referuar dokumentacionit të paraqitur në këtë fazë të procedurës së prokurimit, Komisioni i 
Vlerësimit të Ofertave ka evidentuar mangësi ne dokumentacionin e paraqitur  nga operatori 
ekonomik EXE ENGENHARIA  LTDA  në plotësimin e kritereve të kërkuara në Dokumentacionin 
e Tenderit, si vijon: 
 
2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar 
2.1 Një dokument që vërteton se subjekti i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave 
vendore, për vitin 2020 referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, si 

dhe sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak përkatës ku subjekti ushtron aktivitetin, lëshuar nga 
Administrata e Qeverisjes Vendore (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i 
grupit duhet të dorëzojë ketë dokument). Në rastet e OE të huaj, kjo pikë do të provohet me anë të 
një dokumenti lëshuar nga institucionet zyrtare në vendet ku OE janë të regjistruar. 
 
Operatori ekonomikë nuk e ka paraqitur dokumentacionin në gjuhën shqip ose anglisht si dhe në dhe 
te certifikuara me vulën ”Apostille”. 
 
2.3 Kopje të deklaratave të xhiros mesatare vjetore për vitet 2018, 2019, 2020, e cila duhet të mos 
jetë më e vogël se 40% e fondit limit, mungon si dokument. 
 
3. Kapaciteti teknik 
 
3.1 Përvoje e mëparshme, per sherbime të ngjashme, nuk duhet të jetë më e vogël se 10% e fondit 
limit, të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit; Dëshmitë për sherbimet e mëparshme, të ngjashme, 
pra punët e ngjashme në 3 vitet e fundit mungojne. 
 
3.2 Licenca - (Licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit) Operatori 
ekonomik pjesëmarrës (subjekti projektues) ose stafi teknik i operatorit ekonomik kërkohet të 
zotërojnë, Liçensa në Projektim, referuar Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 943, datë 28.12.2016, 
Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për 

liçensimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e 
studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në 
ndërtim”. Për ofertuesit e huaj, në zbatim të dispozitave ligjore më sipër, duhet të kenë të 

ekuivalentuar licensën sipas licensimit të Legjislacionit Shqiptar.  
Licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit nuk janë të ekuivalentuara 
sipas kërkesës së kriterit mësipër. 
Operatori ekonomik nuk e ka paraqitur dokumentacionin në gjuhën shqip ose anglisht si dhe në dhe 
te certifikuara me vulën ”Apostille”. 
 
Gjithashtu nuk ka paraqitur dokumentacion sipas kerkesave te kritereve. 
3.3 Ekspert Mjedisor të certifikuar nga Ministria e Mjedisit, si ekspertë të VNM-së dhe auditimit 
mjedisor. 
3.4 Ekspert Zjarrfikës Privat, i certifikuar për ushtrimin e profesionit “Ekspert Zjarrfikës Privat” nga 

MNZSH (MZSH). 
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Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik EXE ENGENHARIA LTDA, 
rezulton se nuk plotësohen të gjithë kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit, për Fazën I dhe, 
për rrjedhojë, KVO vendosi të s‘kualifikojë këtë Operator Ekonomik. 
 

 
4. BASHKIMI OPERATORËVE “ROGAN ASSOCIATES EL 094414337 – MOFFAT & NICHOL  

NO. 863599079 – INFRAPLAN”   NIPT K62225011F 
 
Duke iu referuar dokumentacionit të paraqitur në këtë fazë të procedurës së prokurimit, Komisioni i 
Vlerësimit të Ofertave ka evidentuar mangësi ne dokumentacionin e paraqitur  nga bashkimi i 
operatoreve “ROGAN ASSOCIATES – MOFFAT & NICHOL – INFRAPLAN”  në plotësimin e 

kritereve të kërkuara në Dokumentacionin e Tenderit, si vijon: 
 
2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar 
 
2.2 Pasqyra financiare (Bilanci) e viteve 2018, 2019 dhe 2020 të certifikuara nga organe kombëtare 
ose ndërmkombëtare të njohura nga ana ligjore në rastin e OE të huaj. 
Pasqyrat financiare të INFRAPLAN, NUK janë të certifikuara nga organe kombëtare ose 
ndërmkombëtare të njohura nga ana ligjore në rastin e OE të huaj. 
Pasqyrat financiare ( Bilanci) i operatorit ekonomik ROGAN ASSOCIATES nuk është paraqitur i 
plotë në gjuhën shqip ose anglisht. 
 
2.3 Kopje të deklaratave të xhiros mesatare vjetore për vitet 2018, 2019, 2020, e cila duhet të mos 
jetë më e vogël se 40% e fondit limit.  
Asnjëri prej opertorëve ekonomikë të bashkimit të operatorëve “ROGAN ASSOCIATES – MOFFAT 
& NICHOL – INFRAPLAN” nuk ka xhiro mesatare vjetore për vitet 2018, 2019, 2020 në vlerën të 
barabartë apo me të madhe se 40% e të fondit limit të kontratës së shpallur. 
 
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga bashkimi i operatoreve “ROGAN ASSOCIATES 

– MOFFAT & NICHOL – INFRAPLAN”, rezulton se nuk plotësohen të gjithë kriteret e përcaktuara 
në dokumentet e tenderit, për Fazën I dhe, për rrjedhojë, KVO vendosi të s‘kualifikojë këtë këtë 

bashkim operatorësh ekonomik. 
 

5. ITALCONSULT SPA -  VAT REg. Nr. 01576741001 STUDIO ALTIERI SPA  VAT nr. 
03100790249   - SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A NIF A-48914113 

 
Duke iu referuar dokumentacionit të paraqitur në këtë fazë të procedurës së prokurimit, Komisioni i 
Vlerësimit të Ofertave ka evidentuar mangësi ne dokumentacionin e paraqitur  nga bashkimi i 
operatoreve “ITALCONSULT SpA -  STUDIO ALTIERI SpA - SENER INGENIERIA Y 
SISTEMAS, S.A”  në plotësimin e kritereve të kërkuara në Dokumentacionin e Tenderit, si vijon: 
 
Kapaciteti ekonomik dhe financiar 

2.1  Mungon një dokument që vërteton se subjekti i ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe 
tarifave vendore lëshuar nga institucionet zyrtare në vendet ku OE janë të regjistruar. 
2.2 Pasqyra financiare (Bilanci) e viteve 2018, 2019 dhe 2020 të certifikuara nga organe 
kombëtare ose ndërmkombëtare të njohura nga ana ligjore në rastin e OE të huaj. 
Mungojnë pasqyrat financiare ( Bilanci) të vitit 2020, 
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2.3 Kopje të deklaratave të xhiros mesatare vjetore për vitet 2018, 2019, 2020, e cila duhet të mos  
jetë më e vogël se 40% e fondit limit. 
Ka paraqitur vetedeklaratë të xhiros mesatare vjetore për vitet 2017-2018-2019, por mungon për 
vitin 2020.  
Kjo deklaratë nuk është dokument zyrtar i konfirmuar, por i vetëdeklaruar nga ana e operatorëve 
ekonomik. 
 

3. Kapaciteti teknik 
 
3.2 Licenca - (Licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit) Operatori 
ekonomik pjesëmarrës (subjekti projektues) ose stafi teknik i operatorit ekonomik kërkohet të 
zotërojnë, Liçensa në Projektim, referuar Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 943, datë 28.12.2016, 
Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për 

liçensimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e 
studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në 
ndërtim”. Për ofertuesit e huaj, në zbatim të dispozitave ligjore më sipër, duhet të kenë të 

ekuivalentuar licensën sipas licensimit të Legjislacionit Shqiptar.  
 
Nuk ka paraqitur licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit të 
ekuivalentuara sipas kërkesës së kriterit mësipër.  
Vetë operatori ekonomik ka deklaruar që do fillojë me procedurat për ekuivalentimin e licencave, pra 
operatorët ekonomikë e pranojnë që nuk e plotësojnë këtë kriter. 
 
Gjithashtu nuk ka paraqitur dokumentacion sipas kerkesave te kritereve. 
3.3 Ekspert Mjedisor të certifikuar nga Ministria e Mjedisit, si ekspertë të VNM-së dhe auditimit 
mjedisor. 
3.4 Ekspert Zjarrfikës Privat, i certifikuar për ushtrimin e profesionit “Ekspert Zjarrfikës Privat” nga 

MNZSH (MZSH). 
 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga bashkimi i operatoreve “ITALCONSULT SpA -  
STUDIO ALTIERI SpA - SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A”, rezulton se nuk plotësohen 
të gjithë kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit, për Fazën I dhe, për rrjedhojë, KVO vendosi 
të s‘kualifikojë këtë bashkim operatorësh ekonomik. 
 

6. PROGETTI EUROPA  & GLOBAL SPA VAT 05458411005 – ACQUATECNO SRL VAT 
01921390117 

 
Duke iu referuar dokumentacionit të paraqitur në këtë fazë të procedurës së prokurimit, Komisioni i 
Vlerësimit të Ofertave ka evidentuar mangësi ne dokumentacionin e paraqitur  nga bashkimi i 
operatoreve “PROGETTI EUROPA & GLOBAL SPA – ACQUATECNO SRL”  në plotësimin e 

kritereve të kërkuara në Dokumentacionin e Tenderit, si vijon: 
 
3. Kapaciteti teknik 
 
3.2 Licenca - (Licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit) Operatori 
ekonomik pjesëmarrës (subjekti projektues) ose stafi teknik i operatorit ekonomik kërkohet të 
zotërojnë, Liçensa në Projektim, referuar Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 943, datë 28.12.2016, 
Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për 
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liçensimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e 
studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në 
ndërtim”. Për ofertuesit e huaj, në zbatim të dispozitave ligjore më sipër, duhet të kenë të 

ekuivalentuar licensën sipas licensimit të Legjislacionit Shqiptar.  
 
Nuk ka paraqitur licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit të 
ekuivalentuara sipas kërkesës së kriterit mësipër.  
 
Gjithashtu nuk ka paraqitur dokumentacion sipas kerkesave te kritereve. 
3.3 Ekspert Mjedisor të certifikuar nga Ministria e Mjedisit, si ekspertë të VNM-së dhe auditimit 
mjedisor. 
3.4 Ekspert Zjarrfikës Privat, i certifikuar për ushtrimin e profesionit “Ekspert Zjarrfikës Privat” nga 

MNZSH (MZSH). 
3.6 Certifikimet ISO 
a) Operatori ekonomik ACQUATECNO Srl nuk ka paraqitur Certifikate ISO 14001:2015 “Per 

sistemin e menaxhimit mjedisore” (te vlefshme) ose ekuivalent ne perputhje me objektin e kontrates.  
 
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga bashkimi i operatoreve “PROGETTI EUROPA & 

GLOBAL SPA – ACQUATECNO SRL”, rezulton se nuk plotësohen të gjithë kriteret e përcaktuara 

në dokumentet e tenderit, për Fazën I dhe, për rrjedhojë, KVO vendosi të s‘kualifikojë këtë bashkim 

operatorësh ekonomik. 

 
7. SGAI BALCANI  NIPT L21523004Q - DUOMI SRL VAT 060 76330825 - MODIMAR SRL 

VAT 03730011008 - A&E ENGINEERING NIPT  K72113010E - A.G CONSULTING VAT 
L51902023B 

 
Duke iu referuar dokumentacionit të paraqitur në këtë fazë të procedurës së prokurimit, Komisioni i 
Vlerësimit të Ofertave ka evidentuar mangësi ne dokumentacionin e paraqitur  nga bashkimi i 
operatoreve “SGAI BALCANI - DUOMI SRL - MODIMAR SRL - A&E ENGINËRING - A.G 
CONSULTING”  në plotësimin e kritereve të kërkuara në Dokumentacionin e Tenderit, si vijon: 
 
2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar 
2.2 Pasqyra financiare (Bilanci) e viteve nuk janë të certifikuara nga organe kombëtare ose 
ndërmkombëtare të njohura nga ana ligjore në rastin e OE të huaj. 
2.3 Kopje të deklaratave të xhiros mesatare vjetore për vitet 2018, 2019, 2020, e cila duhet të mos 
jetë më e vogël se 40% e fondit limit.  
Asnjëri prej opertorëve ekonomikë të bashkimit të operatorëve “SGAI BALCANI - DUOMI SRL - 
MODIMAR SRL - A&E ENGINEERING - A.G CONSULTING” nuk ka xhiro mesatare vjetore për 
vitet 2018, 2019, 2020 në vlerën të barabartë apo me të madhe se 40% e të fondit limit të kontratës 
së shpallur. 
 
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga bashkimi i operatoreve “SGAI BALCANI - 
DUOMI SRL - MODIMAR SRL - A&E ENGINËRING - A.G CONSULTING”, rezulton se nuk 

plotësohen të gjithë kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit, për Fazën I dhe, për rrjedhojë, 
KVO vendosi të s‘kualifikojë këtë bashkim operatorësh ekonomik 

 
8. STUDIO SERVICES " K - SA" SHPK  NIPT L71305518R 
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Duke iu referuar dokumentacionit të paraqitur në këtë fazë të procedurës së prokurimit, Komisioni i 
Vlerësimit të Ofertave ka evidentuar mangësi ne dokumentacionin e paraqitur  nga operatori 
ekonomik “STUDIO SERVICES " K - SA"   në plotësimin e kritereve të kërkuara në 
Dokumentacionin e Tenderit, si vijon: 
 
2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar 
 
2.2 Pasqyra financiare (Bilanci) e viteve nuk janë të certifikuara nga organe kombëtare ose 
ndërmkombëtare të njohura nga ana ligjore në rastin e OE të huaj. 
 
2.3 Kopje të deklaratave të xhiros mesatare vjetore për vitet 2018, 2019, 2020, e cila duhet të mos 
jetë më e vogël se 40% e fondit limit.  
Operatori Ekonomik  “STUDIO SERVICES " K - SA" nuk ka xhiro mesatare vjetore për vitet 2018, 
2019, 2020 në vlerën të barabartë apo me të madhe se 40% e të fondit limit të kontratës së shpallur. 
 
3. Kapaciteti Teknik 
 
3.1 Përvoje e mëparshme, per sherbime të ngjashme, nuk duhet të jetë më e vogël se 10% e fondit 
limit, të realizuara gjatë 3 (tre) viteve të fundit; Dëshmitë për sherbimet e mëparshme, të ngjashme, 
duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë: - Në rastin e përvojës së mëparshme të 
realizuar me ent publik, duhet të paraqesë Kontratë/Kontrata të nënshkruara të shoqëruara me 
vërtetim për realizimin e tyre ose/dhe fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe 
shërbimet e realizuara; Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, duhet te 
paraqesë fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. 
 
Nuk kane pune te ngjashme ne vleren 10% e fondit limit apo me shume të realizuara gjatë 3 (tre) 
viteve të fundit. 
 
3.2 Licenca - (Licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit) Operatori 
ekonomik pjesëmarrës (subjekti projektues) ose stafi teknik i operatorit ekonomik kërkohet të 
zotërojnë, Liçensa në Projektim, referuar Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 943, datë 28.12.2016, 
Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për 

liçensimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e 
studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në 
ndërtim”.  
 
Nuk plotëson pikat e licencave si më poshtë 
 Kat 2. Projektues Arkitekt: 

Pika b-1. 1.objekte sportive të mbuluara ose pjesërisht të mbuluara;  
2. qendra tregtare; objekte social kulturore; objekte kulti; objekte arsimore;  
3. objekte spitalore; terminalet në infrastrukturë; vepra arti në infrastructure; 

 Kat 4. Projektues Instalator: 
Pika g. Projektim të sistemeve të monitorimit dhe automatizimit në industri dhe ndërtesa 

 Kat 6. Projektues Rrugë – Hekurudha: 
Pika e. Hekurudha -degëzime hekurudhore; 

 Kat 11. Projektim i Impianteve të Prodhimit dhe Shpërndarjes së Energjisë Elektrike: 
Pika d. Sinjalistikë ndriçuese në infrastructure; 
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Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga operatori ekonomik “STUDIO SERVICES " K - 
SA" sh.p.k., rezulton se nuk plotësohen të gjithë kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit, për 
Fazën I dhe, për rrjedhojë, KVO vendosi të s‘kualifikojë këtë Operator Ekonomik. 
 

9. THE MARITIME GROUP (INTERNATIONAL) LIMITED & SACRÉ-DAVEY 
ENGINEERING, INC. Registered in England. No. 06390851 

 
Duke iu referuar dokumentacionit të paraqitur në këtë fazë të procedurës së prokurimit, Komisioni i 
Vlerësimit të Ofertave ka evidentuar mangësi ne dokumentacionin e paraqitur  nga bashkimi i 
operatoreve “THE MARITIME GROUP (INTERNATIONAL) LIMITED & SACRÉ-DAVEY 
ENGINËRING, INC.”  në plotësimin e kritereve të kërkuara në Dokumentacionin e Tenderit, si vijon: 

- KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT; 
- KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT 
- Kapaciteti ekonomik dhe financiar 
- Kapaciteti teknik 

Licenca - (Licenca dhe certifikime profesionale te kompanive projektuese dhe stafit) 
 
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar nga bashkimi i operatoreve “THE MARITIME 

GROUP (INTERNATIONAL) LIMITED & SACRÉ-DAVEY ENGINËRING, INC.”, rezulton se 
nuk plotësohen të gjithë kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit, për Fazën I dhe, për rrjedhojë, 
KVO vendosi të s‘kualifikojë këtë bashkim operatorësh ekonomik. 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë   BOE "HASKONINGDHV 
NEDERLAND B.V." – "ADEC ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C. " – "ABKONS" SH.P.K. 
– "TAULANT" SH.P.K. - "GEO-ENG" SH.P.K., se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  
952,109,000  (nëntëqind e pesëdhjetë e dy milion e njëqind e nëntë mije ) lekë pa TVSH totali i pikëve 
të marra  86.3,  është identifikuar si Oferta e suksesshme.  
 
Me marrjen/publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të 
Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 
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