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POSTA SHQIPTARE SH.A 

DREJTORIA JURIDIKE 

 

 

Nr.______Prot.                                                           Tiranë, më ___/___/ 2022 

 

 

                                      FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

 

Datë 07.07.2022 

Drejtuar: BOE “4 KPPF” SHPK, me NIPT M01715004E, me adresë: Rruga Mihal Duri, Pallati Nr 

59, Kati Përdhe, Hyrja Nr 4, Tiranë dhe “NET-GROUP” SHPK., me NIPT L72023002P, me adresë: 

Rruga Haxhi Dalliu, Hyrja 1, Apartamenti 0, Tiranë. 

 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur e thjeshtuar”  

 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-31315-05-31-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Hartim i Projekteve të Zyrave Postare ”, me fond limit 

2,045,580 (dy milion e dyzet e pesë mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë, pa TVSH., shërbimi do të jetë 

për 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës. 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike datë 06.06.2022, nr. 72 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazua  

  

 

Me anë të kësaj, ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. BOE “G&L Construction” SHPK, NIPT L61901013N, me ofertë ekonomike 1.600.000 (një 

milion e gjashtëqind mijë) lekë pa TVSH. 

2. BOE “4 KPPF” SHPK, me NIPT M01715004E dhe “NET-GROUP” SHPK, me NIPT 

L72023002P, me oferte ekonomike 1.623.856 (një milion e gjashtëqind e njëzet e tre mijë e tetëqind 

e pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. 

3. BOE “GRAMA” SHPK, me NIPT J77304712J dhe “STUDIO SERVICES K-SA” SHPK, me 

NIPT L71305518R, me ofertë ekonomike 1.662.780 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy 

mijë e shtatëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH. 

4. Operatori ekonomik “DRICONS” SHPK, me NIPT K52013020H, me ofertë ekonomike 

1,700,000.00 (një milion e shtatëqind mijë) lekë pa TVSH. 

5. Operatori ekonomik “Novatech Studio” SHPK, me Nipt L01717030C, me ofertë ekonomike 

1.718.287 (një milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë pa 

TVSH. 
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6. Operatori ekonomik “TAULANT” SHPK me Nipt K61617040L, me ofertë ekonomike 1.900.000 

(një milion e nëntëqind mijë) lekë pa TVSH. 

7. Operatori ekonomik “A.SH.Engineering” SHPK me NIPT L31617003F, me ofertë ekonomike 

1.920.580 (një milion e nëntëqind e njëzetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH. 

8. Operatori ekonomik “Instituti Dekliada-Alb” SHPK me Nipt K71606006A, me ofertë ekonomike 

1.943.301(një milion e nëntëqind e dyzetë e tre mijë e treqind e një) lekë pa TVSH. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. BOE “G&L Construction” SHPK NIPT L61901013N dhe “ARENA-MK” SHPK me NIPT-

i L67619801Q. 

  

Në dokumentat e ngarkuar në sistemin elektronik të APP-së janë paraqitur dokumenta për dy 

operatorë ekonomik “G&L Construction” shpk NIPT L61901013N dhe ARENA-MK, me numër 

NIPT-i L67619801Q dhe nuk ka ndonjë dokument tjetër që të vërtetojë se ky është bashkim 

ekonomik operatorësh pasi: 

 Shtojca 1 Formualri i ofertës  nuk është në përputhje me DST-në e miratuar nga APP pasi në 

germën b) të formularit parashikohet: Ne [vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të 

identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti), nuk jemi ne të përjashtuar nga e drejta për 

të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të 

kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës [vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]. 

Subjekti  “G&L Construction” shpk NIPT L61901013N dhe ARENA-MK, me numër NIPT-i 

L67619801Q në formularin e ofertës nuk është deklaruar si bashkim operatorësh. 

 

 Shtojca 3 Sigurimi  i ofertes  nuk është në përputhje me Nenin 88, pika b) ku thuhet Anëtarët 

e bashkimit të operatorëve ekonomikë caktojnë në kontratën e bashkëpunimit ndërmjet tyre 

përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo kontratë bashkёpunimi duhet të dërgohet së bashku 

me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi 

duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve 

ekonomikë. 

Subjekti  “G&L Construction” shpk NIPT L61901013N dhe ARENA-MK, me numër NIPT-i 

L67619801Q në Sigurimin e ofertës nuk është deklaruar si bashkim operatorësh. 

 

Për sa më sipër, oferta ekonomike vlerësohet jo e rregullt nga KVO-ja. 

 

2. BOE “GRAMA” SHPK, me NUIS J77304712J dhe “STUDIO SERVICES K-SA” SHPK 

me Nipt L71305518R 

 

Në dokumentat e paraqitura rezulton se operatori ekonomik, nuk i përmbush plotësisht kriteret 

tekniko-ligjore për kualifikim të përcaktuar në DST, dhe konkretisht:   

 Shtojca 1 Formualri i ofertës  nuk është në përputhje me DST-në e miratuar nga APP pasi në 

gërmën b) të formularit ku parashikohet: Në [vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin 

unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti), nuk jemi ne të përjashtuar nga e 

drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat 

http://www.postashqiptare.al/


  
Adresa: Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë, Tel: 042222315, Kodi Postar 1001, www.postashqiptare.al 

                                                                                                                                                              Faqe 3 nga 3 
 

 

specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës [vendos objektin e procedurës së 

prokurimit/lotit]. 

“GRAMA” sh.p.k, me NUIS J77304712J dhe “STUDIO SERVICES K-SA” sh.p.k me Nipt 

L71305518R në formularin e ofertës nuk është deklaruar si bashkim operatorësh. 

 Shtojca 3 Sigurimi  i ofertës  nuk është në përputhje me Nenin 88, pika b) ku thuhet Anëtarët 

e bashkimit të operatorëve ekonomikë caktojnë në kontratën e bashkëpunimit ndërmjet tyre 

përfaqësuesin e tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo kontratë bashkёpunimi duhet të dërgohet së bashku 

me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi 

duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, duke specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve 

ekonomikë. 

Subjekti  “GRAMA” SHPK, me NUIS J77304712J dhe “STUDIO SERVICES K-SA” SHPK me 

Nipt L71305518R në Sigurimin e ofertës nuk është deklaruar si bashkim operatorësh 

Për sa më sipër, oferta ekonomike vlerësohet  jo e rregullt nga KVO-ja.  

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “4 KPPF” SHPK, me NIPT 

M01715004E, me adresë: Rruga Mihal Duri, Pallati Nr 59, Kati Përdhe, Hyrja Nr 4, Tiranë dhe 

“NET-GROUP” SHPK, me NIPT L72023002P, me adresë: Rruga Haxhi Dalliu, Hyrja 1, 

Apartamenti 0, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të totale prej 1.623.856 (një milion e 

gjashtëqind e njëzet e tre mijë e tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH, 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”. 

                                                      

 

 

 

 

 

                                                          TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

                                                       Anisa Kaltanji 
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