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mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale; NP 7-A Ujësjellësa, gazsjellësa, 

vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje; NS 1-A Punime per prishjen e ndertimeve, NS 18-A Punime 

topogjeodezike”, pasi licenca profesionale NZ.7142/6 e paraqitur ne permbushje te ketij kriteri, ka 

afat vlefshmerie deri me 15.09.2022. 

KVO vendos qe ofertuesi K.TURJA të mos kualifikohet. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: VARAKU E SHPK me J61902509S, dhe 

adresë: Durres Xhafzotaj Godinë private, Zona Kadastrale 3852, Nr.Pasurie 19/30,  se oferta e paraqitur 

me vlerë totale prej: 9’443’500  (nëntë milion e  katërqind e dyzet e tre mijë e pesëqind)  lekë pa Tvsh / 

totali i pikëve të marra [_____] 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´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH.A PORTI DETAR SARANDË 
 

Drejtuar: ASI-2A CO  

Adresa: Fier lagjja Bishanak, rruga Skenderbeu, pallati 18, hyrja 6 

Email: asi2aco18@gmail.com 

Nr tel: 0695451541 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Hapur e thjeshtuar-Punë 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-43505-09-27-2022                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

[“Zbatimi i projektit, Rikonstruksioni i Terminalit të udhëtarëve Sarande”, 

 afati i punimeve katër muaj]. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  X  

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. NEAL-86                                                                                       K04814851T 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera: 6.566.406 ( gjashte milion e peseqind e gjashtedhjete e gjashtemije e katerqind e gjashte) (e 

shprehur në shifra dhe fjalë) 

https://www.app.gov.al/
mailto:asi2aco18@gmail.com
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2. JODY-KOMPANY                                                                    J94824803M 

         Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-it   

Vlera: 6.711.191 (gjashte milion e shtateqind e njembedhjete mije e njeqind e nentedhjete e nje) (e 

shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

3. TEA-D                                                                                        K32522629L 

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-it 

Vlera:7.401.420 (shtate milion e katerqind e nje mije e katerqind e njezete) (e shprehur në shifra 

dhe fjalë) 

 

4. ASI-2A CO                                                                                 K53002402C 

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-it 

Vlera: 7.653.113 (shtate milion e gjashteqind e pesedhjete e tre mije e njeqind e trembedhjete)(e 

shprehur në shifra dhe fjalë) 

                                                                   

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. NEAL-86                                                                                       K04814851T 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera: 6.566.406 ( gjashte milion e peseqind e gjashtedhjete e gjashtemije e katerqind e gjashte)      

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

arsyet e mëposhtme:  

Subjekti “NEAL-86” shpk 

 Oferta ekonomike e paraqitur, zërat e preventivit(nëntotalet), si me poshte: 

 Preventivi i ofertës:  

Punime:  

1. Punime vetrate- ne vlerën 1.027.250 leke, qe zene 15.64% te preventivit te ofertes së dhënë.  

2. Punime dhe instalime per panele- ne vlerën 926.495 leke, qe zene 14.11% te preventivit te 

ofertes së dhënë. 

3. Punime per banjo - ne vlerën 937.833 leke, qe zene 14.28% te preventivit te ofertes së 

dhënë. 

1. Punime per shkallet elektrike- ne vlerën 505.000, qe zene 7.69% te preventivit te ofertes së 

dhënë. Si dhe “Pajisje,escalator”: Shkalle vetlëvizëse- ne vlerën 3.000.000 leke, qe zene 

45.69 % te preventivit te ofertes së dhënë, se bashku 53,38%. 

Referuar preventivit te punimeve per objektin “Rikonstruksioni i Temrinalit te 

Udhetareve”(Dokumentet e tenderit),  jane parashikuar punimet si me poshte: 

 PUNIME  

1. Punime vetrate- ne vlerën 703.453 leke, qe zene 8.70% te Fondit Limit 

2. Punime dhe instalime per panele- ne vlerën 1.031.109 leke, qe zene 12.75% te 

Fondit Limit 

3. Punime per banjo- ne vlerën 942.611 leke, qe zene 11.65% te FL 

4. Punime per shkallen elektrike- ne vlerën 501.290, qe zë 6.2% te FL 

 Pajisje  

1. Shkalle vetlëvizëse- ne vlerën 4.750.000 leke, qe zë 58.73% te FL  

Pas shqyrtimit te dokumentave te secilit operator ekonomik per te ofruar sherbim, punen dhe 

Pajisje ,si dhe pervojen e nevojshme per te zbatuar kontraten sipas nje standarti te pershtatshem 

cilesie,  u verifikuan referencat e dorezuara nga operatoret ne kontratat e zbatuara ne te shkuaren 

dhe rezultoi si me poshte: 

https://www.app.gov.al/
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Subjekti NEAL-86 me ane te kontrates date 17.07.2018, akt kolaudimi 23.01.2019, ka kryer 

punime per realizimin e objektit “Rikonstruksion i godines MZSH” me autoritet kontraktor Bashkia 

Durres, me vlerë 10.881.867 leke me TVSH.  

Nga verifikimi i situacionit , objekti “Rikonstruksion i godines MZSH”, rezulton, se nuk 

jane paraqitur punë te se njejtes natyre, ne lidhje me kriterin e vecante 2.3.1. te DST-ës per zërin e 

preventivit te AK-ës ne SPE, si vijon: 

“Zëvëndësimi i  ESCALATORIT” 

A.PUNIME 

1. Zmontim dhe largim i shkalles ekzistuese, cope 1,  

2. Montim shkalle-Vetelevizese; cope 1,  

B.PAJISJE 

3. FURNIZIM shkalle-Vetelevizese;  Cope 1. 

Per zërin e mësipërm te preventivit eshte kerkuar licenca NS-3, e cila sipas VKM Nr.42 date 

19.01.2008, e ndryshuar VKM Nr.534 dt.25.07.2019(e cila zoterohet nga OE): 

 “N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)” 

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve transportuese, ashensorë, shkallë 

të lëvizshme, ngritëse dhe të transportit, komplet dhe të lidhur me çdo punim murature plotësuese 

ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.” 

Per zërin e “Zëvëndësimi i escalatorit”, “Punime + Pajisje”, i cili ne preventivin e 

Projektuesit  zë 64.93% te F.LIMIT, dhe ne atë te ofertuesit 53.3%, ofertuesi “NEAL 86”, ne 

situacionin e paraqitur per plotesimin e kriterit te veçantë  2.3.1, “punime te ngjashme”, vlera e 

ofruar prej NEAL-86, NUK PERMBUSH ASPAK KRTERIN 2.3.1. TE DST-ës.  

Bazuar ne:  

LPP, Neni 77 “Kërkesat për kualifikim", pika 1 dhe pika 4, lejojnë AK të kërkojë që 

ofertuesi të ketë aftësi teknike dhe profesionale duke vendosur kritere të cilat do e sigurojnë AK që 

ky operator ka përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm të 

cilësisë:  

LPP 

Neni 77 

Kërkesat për kualifikim 

Pika 1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për 

operatorët 

ekonomikë bazuar në: 

a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; 

b) gjendjen ekonomike dhe financiare; 

c) aftësinë teknike dhe profesionale. 

Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një kandidat 

ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale për 

të 

zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë 

proporcionale me objektin e kontratës.  

Pika 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore 

mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e 

nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën 

sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, 

mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoje që 

vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. 

https://www.app.gov.al/
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Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin 

vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si 

dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti 

kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. 

Permbushja e kriterit të veçantë 2.3.1 te DST-ës,  kerkon qe zerat kryesor të preventivit te 

paraqitur nga Projektuesi me ato te ofruara nga operatori ekonomik, te përplotësohen ne menyrë te 

mjaftueshme ne sasi dhe vlerë, sipas kerkesave të VKM Nr.285, dt.19.05.2021, Neni 39, pika 5. 

- OPERATORI EKONOMIK NEAL-86, SKUALIFIKOHET, per arsye te mos 

permbushjes se kriterit te veçantë 2.3.1, “Pune te ngjashme” të DST-ës.    

Nuk kualifikohet Operatori Ekonomik:  

 NEAL-86   K04814851T ;  oferta(-tvsh):  6.566.406 lekë 

Sepse:  

Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit nr 162/2020 “Per prokurimin 

Publik1”, neni 77, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur per objektin “Rikonstruksion i 

Vatres se Kultures Dhrovjan ”, i paraqitur ne SPE, nuk mund te provojne qe kane nje nivel te 

mjaftueshem pervoje, qe te vertetohet nga referenca te pershtatshme nga kontrata te zbatuara ne te 

shkuaren, per punimet speciale te ndertimit, te  kategorise “N.S-3 Impiante ngritëse dhe 

transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)”. 

 

Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit Nr.162/2020 “Per prokurimin 

Publik1”, Nenit 77, pika 4, dhe Neni 92, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur ne SPE, me 

qellim  plotesimin e kriterit te veçante 2.3.1, Punime te ngjashme, te DST-ës, nuk mund te provoje 

qe ka nje nivel te mjaftueshem pervoje dhe besueshmerie ne  realizimin me cilesi te zërit kryesor te 

preventivit me mbi 50% te totalit,   “Zëvëndësimi i eskalatorit”, të preventivit te kerkuar nga AK 

dhe te ofertuar nga vet operatori ekonomik, ku per këtë zë qellimish eshte kerkuar disponimi i 

licencës NS-3, e cila sipas VKM Nr.42 date 19.01.2008, e ndryshuar VKM Nr.534 dt.25.07.2019,  

“N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues) pershkruhet: 

“Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve transportuese, ashensorë, 

shkallë të lëvizshme, ngritëse dhe të transportit, komplet dhe të lidhur me çdo punim murature 

plotësuese ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme”.  

 

2. JODY-KOMPANY                                                                    J94824803M 

         Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-it   

Vlera: 6.711.191 (gjashte milion e shtateqind e njembedhjete mije e njeqind e nentedhjete e nje) (e 

shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

arsyet e mëposhtme: 

Subjekti JODY-KOMPANY shpk  

Oferta ekonomike e paraqitur,  zërat e preventivit(nëntotalet), si me poshte: 

 Preventivi i ofertës:  

Punime:  

1. Punime vetrate- ne vlerën 2.017.810 leke, qe zene 30.07% te ofertes se tij  

2. Punime dhe instalime per panele- ne vlerën 646.194 leke, qe zene 9.63% te ofertes se tij 

3. Punime per banjo - ne vlerën 1.184.655 leke, qe zene 17.65% te ofertes se tij 

4. Punime per shkallet elektrike- ne vlerën 162.000, qe zene 2.41% te ofertes se tij 

 Pajisje  

1. Shkalle vetlëvizëse- ne vlerën 2.500.000 leke, qe zene 37.25 % te ofertes se tij 

https://www.app.gov.al/
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Referuar preventivit te punimeve per objektin “Rikonstruksioni i Temrinalit te Udhetareve” 

jane parashikuar punimet si me poshte: 

 PUNIME  

5. Punime vetrate- ne vlerën 703.453 leke, qe zene 8.70% te Fondit Limit 

6. Punime dhe instalime per panele- ne vlerën 1.031.109 leke, qe zene 12.75% te 

Fondit Limit 

7. Punime per banjo- ne vlerën 942.611 leke, qe zene 11.65% te FL 

8. Punime per shkallet elektrike- ne vlerën 501.290, qe zene 6.2% te FL 

 Pajisje  

Shkalle vetlëvizëse- ne vlerën 4.750.000 leke, qe zene 58.73% te FL 

Subjekti JODY-KOMPANY  me ane te akt-kolaudimit date 18.08.2020, ka kryer punime 

per realizimin e objektit “Rikonstruksion i Vatres se Kultures Dhrovjan” me autoritet kontraktor 

Bashkia Finiq, me vlerë 10.048.752 leke me TVSH.  

Nga verifikimi i situacionit rezulton se nuk jane paraqitur punë te se njejtes natyre, ne lidhje 

me kriterin e vecante 2.3.1. te DST-ës per zërin e preventivit si vijon: 

 ZEVENDESIM I ESCALATORIT 

A.PUNIME 

1. Zmontim dhe largim i shkalles ekzistuese, cope 1,  

2. Montim shkalle-Vetelevizese; cope 1,  

B.PAJISJE 

3. FURNIZIM shkalle-Vetelevizese;  Cope 1. 

Per zërin e mësipërm te preventivit eshte kerkuar licenca NS-3, e cila sipas VKM Nr.42 date 

19.01.2008, e ndryshuar VKM Nr.534 dt.25.07.2019(e cila zotërohet nga OE): 

 “N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues) 

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve transportuese, ashensorë, 

shkallë të lëvizshme, ngritëse dhe të transportit, komplet dhe të lidhur me çdo punim 

murature plotësuese ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e 

përgjithshme.” 

Per zërin e “Zëvëndësimi i escalatorit”. “Punime + Pajisje”, i cili ne preventivin e 

Projektuesit  zë 64.93% te F.LIMIT, dhe ne atë te ofertuesit 39,6%, ofertuesi “JODY- 

KOMPANY”, ne situacionin e paraqitur per plotesimin e kriterit te veçantë  2.3.1, “punime te 

ngjashme”, NUK PERMBUSH ASPAK KRTERIN 2.3.1. të DST-ës.  

 

Bazuar ne:  

LPP, Neni 77 “Kërkesat për kualifikim", pika 1 dhe pika 4, lejojnë AK të kërkojë që 

ofertuesi të ketë aftësi teknike dhe profesionale duke vendosur kritere të cilat do e sigurojnë AK që 

ky operator ka përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm të 

cilësisë:  

LPP 

Neni 77 

Kërkesat për kualifikim 

Pika 1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për 

operatorët 

ekonomikë bazuar në: 

a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; 

b) gjendjen ekonomike dhe financiare; 

c) aftësinë teknike dhe profesionale. 

https://www.app.gov.al/
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Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një 

kandidat 

ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e profesionale 

për të 

zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të jenë 

proporcionale me objektin e kontratës.  

Pika 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore 

mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e 

nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën 

sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në 

veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm 

përvoje që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të 

shkuarën. 

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin 

vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si 

dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti 

kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. 

Permbushja e kriterit të veçantë 2.3.1 te DST-ës,  kerkon qe zerat kryesor të preventivit te 

paraqitur nga Projektuesi me ato te ofruara nga operatori ekonomik, te përplotësohen ne menyrë te 

mjaftueshme ne sasi dhe vlerë, sipas kerkesave të VKM Nr.285, dt.19.05.2021, Neni 39, pika 5. 

o OPERATORI EKONOMIK “JODY- KOMPANY”,  SKUALIFIKOHET, 

per arsye te mos permbushjes se kriterit te veçantë 2.3.1, “Pune te 

ngjashme” të DST-ës.   

 

Nuk kualifikohet Operatori Ekonomik:  

 

JODY-KOMPANY  J94824803M  oferta(-tvsh): 6.711.191 leke 

Sepse:  

 

Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit nr 162/2020 “Per prokurimin 

Publik1”, neni 77, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur per objektin “Rikonstruksion i 

Vatres se Kultures Dhrovjan ”, i paraqitur ne SPE, nuk mund te provojne qe kane nje nivel te 

mjaftueshem pervoje, qe te vertetohet nga referenca te pershtatshme nga kontrata te zbatuara ne te 

shkuaren, per punimet speciale te ndertimit, te  kategorise “N.S-3 Impiante ngritëse dhe 

transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)”. 

Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit Nr.162/2020 “Per prokurimin 

Publik1”, Nenit 77, pika 4, dhe Neni 92, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur ne SPE, me 

qellim  plotesimin e kriterit te veçante 2.3.1, Punime te ngjashme, te DST-ës, nuk mund te provoje 

qe ka nje nivel te mjaftueshem pervoje dhe besueshmerie ne  realizimin me cilesi te zërit kryesor te 

preventivit me mbi 50% te totalit,   “Zëvëndësimi i eskalatorit”, të preventivit te kerkuar nga AK 

dhe te ofertuar nga vet operatori ekonomik, ku per këtë zë qellimish eshte kerkuar disponimi i 

licencës NS-3, e cila sipas VKM Nr.42 date 19.01.2008, e ndryshuar VKM Nr.534 dt.25.07.2019,  

“N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues) pershkruhet: 

“Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve transportuese, ashensorë, 

shkallë të lëvizshme, ngritëse dhe të transportit, komplet dhe të lidhur me çdo punim murature 

plotësuese ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme”. 
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3. TEA-D                                                                                        K32522629L 

Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-it 

Vlera: 7.401.420 (shtate milion e katerqind e nje mije e katerqind e njezete) (e shprehur në shifra 

dhe fjalë) 

 

arsyet e mëposhtme:  

 

Subjekti Tea-D shpk  

Oferta ekonomike e paraqitur,  zërat e preventivit(nëntotalet), si me poshte: 

 Preventivi i ofertës:  

Punime:  

1. Punime vetrate- ne vlerën 856.920 leke, qe zene 11.58 % te ofertes se tij  

2. Punime dhe instalime per panele- ne vlerën 505.140 leke, qe zene 6.82% te ofertes se tij 

3. Punime per banjo - ne vlerën 777.388 leke, qe zene 10.05% te ofertes se tij 

4. Punime per shkallet elektrike- ne vlerën 1.100.000, qe zene 14.86% te ofertes se tij 

 Pajisje  

1. Shkalle vetlëvizëse- ne vlerën 4.000.000 leke, qe zene 54.04 % te ofertes se tij 

Referuar preventivit te punimeve per objektin “Rikonstruksioni i Temrinalit te Udhetareve” 

jane parashikuar punimet(nentotale) si me poshte: 

 PUNIME  

9. Punime vetrate- ne vlerën 703.453 leke, qe zene 8.70% te Fondit Limit 

10. Punime dhe instalime per panele- ne vlerën 1.031.109 leke, qe zene 12.75% te 

Fondit Limit 

11. Punime per banjo- ne vlerën 942.611 leke, qe zene 11.65% te FL 

12. Punime per shkallet elektrike- ne vlerën 501.290, qe zene 6.2% te FL 

 Pajisje  

Shkalle vetlëvizëse- ne vlerën 4.750.000 leke, qe zene 58.73% te FL 

Subjekti TEA-D me ane te akt-kolaudimit date 17.11.2017, ka kryer punime per realizimin e 

objektit “Rikonstruksion i ambjenteve te brendshme dhe te jashtme (sisteme hidrosanitare, sisteme 

elektrike, dyer, dritare, suvatime, lyerje) shkolla dhe kopshte” me autoritet kontraktor Bashkia 

Gjirokaster , me vlerë 8.470.866 leke me TVSH.  

Nga verifikimi i situacionit rezulton se nuk jane paraqitur punë te se njejtes natyre, ne lidhje 

me kriterin e vecante 2.3.1. te DST-ës per zërin e preventivit si vijon: 

 ZEVENDESIM I ESCALATORIT 

A.PUNIME 

1. Zmontim dhe largim i shkalles ekzistuese, cope 1,  

2. Montim shkalle-Vetelevizese; cope 1,  

B.PAJISJE 

3. FURNIZIM shkalle-Vetelevizese;  Cope 1. 

Per zërin e mësipërm te preventivit eshte kerkuar licenca NS-3, e cila sipas VKM Nr.42 date 

19.01.2008, e ndryshuar VKM Nr.534 dt.25.07.2019, 

 “N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)” 

Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve transportuese, 

ashensorë, shkallë të lëvizshme, ngritëse dhe të transportit, komplet dhe të lidhur me 

çdo punim murature plotësuese ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u 

realizuar në punimet e përgjithshme.” 

Per zërin e “Zëvëndësimi i escalatorit”, “Punime + Pajisje”, i cili ne preventivin e 

Projektuesit  zë 64.93% te F.LIMIT, dhe ne atë te ofertuesit 56,7%, ofertuesi “Tea-D”, ne 
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situacionin e paraqitur per plotesimin e kriterit te veçantë  2.3.1, “punime te ngjashme”, vlera e 

ofruar eshte zero lekë. 

 

Bazuar ne:  

LPP, Neni 77 “Kërkesat për kualifikim", pika 1 dhe pika 4, lejojnë AK të kërkojë që 

ofertuesi të ketë aftësi teknike dhe profesionale duke vendosur kritere të cilat do e sigurojnë AK që 

ky operator ka përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm të 

cilësisë:  

LPP 

Neni 77 

Kërkesat për kualifikim 

Pika 1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për 

operatorët 

ekonomikë bazuar në: 

a) përshtatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale; 

b) gjendjen ekonomike dhe financiare; 

c) aftësinë teknike dhe profesionale. 

Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një 

kandidat 

ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e 

profesionale për të 

zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë lidhje dhe të 

jenë 

proporcionale me objektin e kontratës.  

Pika 4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet 

kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë 

zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme 

për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet 

ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të 

kenë një nivel të mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga referenca të përshtatshme 

nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. 

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin 

vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si 

dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti 

kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. 

Permbushja e kriterit të veçantë 2.3.1 te DST-ës,  kerkon qe zerat kryesor të preventivit te 

paraqitur nga Projektuesi me ato te ofruara nga operatori ekonomik TEA-D,  te përplotësohen ne 

menyrë te mjaftueshme ne sasi dhe vlerë, sipas kerkesave të VKM Nr.285, dt.19.05.2021, Neni 

39, pika 5. 

o OPERATORI EKONOMIK “TEA-D”,  SKUALIFIKOHET, per arsye te 

mos permbushjes se kriterit te veçantë 2.3.1, “Pune te ngjashme” të DST-

ës.   

 

Nuk kualifikohet Operatori Ekonomik:  

 

TEA-D    K32522629L ;  oferta(-tvsh): 7.401.420 lekë 

 

Sepse:  
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Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit nr 162/2020 “Per prokurimin 

Publik1”, neni 77, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur per objektin “Rikonstruksion i 

ambjenteve te brendshme dhe te jashtme (sisteme hidrosanitare, sisteme elektrike, dyer, dritare, 

suvatime, lyerje) shkolla dhe kopshte”, i paraqitur ne SPE, nuk mund te provojne qe kane nje nivel 

te mjaftueshem pervoje, qe te vertetohet nga referenca te pershtatshme nga kontrata te zbatuara ne 

te shkuaren, per punimet speciale te ndertimit, te kategorise  “N.S-3 Impiante ngritëse dhe 

transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues)”.  

Nuk ploteson kerkesat per kualifikim ne baze te ligjit Nr.162/2020 “Per prokurimin 

Publik1”, Nenit 77, pika 4, dhe Neni 92, pika 4, pasi nga dokumentacioni i paraqitur ne SPE, me 

qellim  plotesimin e kriterit te veçante 2.3.1, Punime te ngjashme, te DST-ës, nuk mund te provoje 

qe ka nje nivel te mjaftueshem pervoje dhe besueshmerie ne  realizimin me cilesi te zërit kryesor te 

preventivit me mbi 50% te totalit,   “Zëvëndësimi i eskalatorit”, të preventivit te kerkuar nga AK 

dhe te ofertuar nga vet operatori ekonomik, ku per këtë zë qëllimisht eshte kerkuar disponimi i 

licencës NS-3, e cila sipas VKM Nr.42 date 19.01.2008, e ndryshuar VKM Nr.534 dt.25.07.2019,  

“N.S-3 Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues) pershkruhet: 

“Konsiderohet, montimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i impianteve transportuese, ashensorë, 

shkallë të lëvizshme, ngritëse dhe të transportit, komplet dhe të lidhur me çdo punim murature 

plotësuese ose ndihmëse që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme”.  

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ASI-2A CO, se oferta e paraqitur 

me vlerë totale prej 7.653.113 (shtate milion e gjashteqind e pesedhjete e tre mije e njeqind e 

trembedhjete) është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit. 

 

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´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE ( ISH 

ERT ) 
 

Drejtuar: “Radio Frequency & Advance Engineering” sh.p.k. me adresë “Njësia Nr.2, Rruga Xhorxhi 

Martini, Vila Nr. 16, Kati III, Apartamenti 5, Tiranë” 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “e hapur e thjeshtuar” 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-43979-09-29-2022 

 

Objekti i kontratës: Mirëmbajtje e sistemit të avancuar të frekuencave 

 

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj nga nënshkrimi i kontrates 
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