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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA  

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 
MARRËVESHJEN KUADËR 

 
Drejtuar:  Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons”  
 Shpk & “Invictus” shpk 

Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga “Fadil Rada”, Pallati “Daniela”, Shkalla 2, Kati 3, Ap.9 

Tirane; Rruga Qazim Vathi Nr.106 Tirane; Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Muhamet 
Gjollesha, pallati 34, shkalla 3, Kati 2,Apartamenti 20, Tirane; Njësia Bashkiake Nr.9, 
Rruga Don Bosko, Pallati ’’Aurora Konstruksion’ Seksioni 4, Kati 3, Ap.1 , Tirane 

 
       Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Instituti Dekliada - Alb” shpk & “Erald-G’’ 
       shpk 
       Njësia Bashkiake nr.5, rruga "Milto Tutulani", Ndërtesa 4, Hyrja 10,  Apartamenti 6,           

1019, Tiranë; Zyra ne katin e pare, banesa 2 kateshe ne lindje te fshatit Herbel, Komuna 
Maqellare, Diber 
 
Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk  & “ECG” shpk  & “Arabel Studio” 

shpk   
Rruga “Besim Imami”, Pallati 12-katesh, Kati i 2-te, Nr.13 , Tiranë; Rruga Arkitekt 
Kasemi, pallati nr.22, te Brryli, Tirane; Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Frosina Plaku, 
Pallati 21, Hyrja 1, Kati 2 Tirane. 
 
Operatori ekonomik “Net Group” shpk 
Lagjja Paskuqan 1, Rruga Demokracia, Ndërtesa Nr.1, pranë Ahmati Petrol, Paskuqan 
Kodër, Tiranë                                                                                                                                             
 
Bashkimi i Operatorëve ekonomik “A & E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk   
Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati IVEA 3/5, Tirane; Njesia bashkiake nr. 
5, Rruga Irfan Tomini, pallati i shoqerise Cani nr 1, kati i pare, Tirane 
 

Lloji i procedurës së prokurimit: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 

të rindërtimit.    
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83174-12-24-2020 
Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Mbikqyrja e punimeve për objektin “Ndërtim dhe 

rikonstruksion i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim, në Bashkinë Tiranë”. 
 
Fondi / vlera e përafërt e kontratës /marrëveshjes kuadër: 62,281,278 (gjashtëdhjetë e dy milionë e 
dyqind e tetëdhjetë e një mijë e dyqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH. 
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Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati kohor për ekzekutimin: 48 muaj. 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 07.01.2021 ora 10:00 
 
Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i Posaçem Nr. 127 
datë 28.12.2020. 
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  X oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët  
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë:  

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk  & “Geo Sat”; 
NUIS K71828007J; NUIS K21624005I 

2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Cec Group” & “Elba” shpk & “6 D Plan” shpk; 
NUIS L11807013M; NUISJ91327003E; L 62717405 H 

3. Bashkimi I operatorëve ekonomikë “Gjeoconsult & CO” shpk & “ITM” shpk; 
NUIS K91810005U; NUIS L42303016G 

4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Studio-Rebus” shpk & “SRP ALBANIAN 
ENGINEERING” shpk& “47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S” shpk; 
NUIS K82409008F; NUIS L81728013G; NUIS K82422001O 

5. Operatori ekonomik “Net-Group” shpk; 
NUIS L72023002P 

6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Infratech” shpk & “ECG” shpk & “Arabel” shpk; 
NUIS K91628001D; NUIS M01308013C; L51812001S 

7. Bashkimi i operatorëve ekonomikë ‘’InstitutiDekliada-Alb” shpk& ‘’Erald G’’ shpk; 
NUIS K71606006A; NUIS K36306784K;  

8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “A & E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk NUIS 
K72113010E & NUIS L01422017O; 

9. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons” & “Invictus” 

shpk;  
NUIS L21717003H; NUIS J81809003U; NUIS L52013020H; NUIS L12213005M 

10. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Derbi E” shpk & “Zenit & Co” shpk& “KSA” shpk; NUIS 

K77916947A & NUIS K61731002D; NUIS L71305518R 
11. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Taulant” shpk & “HMK” shpk ;NUIS K61617040L; 

NUIS L57129604Q 
12. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK”.  NUIS 

L67619801Q; NUIS K72105003E; NUIS L19008502B 
Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk  & “Geo Sat” 
 

 Operatori ekonomik “Geosat” shpk nuk ka paraqitur formularët e deklarimit të pagesave për 

mujin Tetor 2020 cka bie në kundërshtim me gërmn “b” të pikës 2.4 të kapacitetit teknik të 

Dokumenteve Standarte të Tenderit: “List pagesat e punonjesve te konfirmuara nga 
autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen 
Shtator 2020 - Nëntor 2020 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet 
shoqërore dhe shendetesore”. 
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 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk  & “Geo Sat” 

shpk nuk plotëson gërmn “c” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 

Tenderit: “1 (një) punonjës te pajisur me çertifikatë "Per testimin e performances se 
produkteve te ndertimit”, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, 

Diplome/certifikate, çertifikatë "Per testimin e performances se produkteve te ndertimit”, 

leshuar nga ISTN-ja  si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqerisë për të pakten 3 (tre) muajt 
e fundit” pasi per punonjesin e deklaruar ne listen e personeli si punonjës "Per testimin e 

performances se produkteve te ndertimit”, nuk eshte paraqitur certifikimi perkates. 
 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk  & “Geo Sat” 

shpk nuk plotëson kërkesat sipas pikave 2.3 dhe 2.5 të kapacitetit teknik të Dokumenteve 
Standarte të Tenderit sipas të cilave në total kërkohen 3 (tre) inxhinier elektrik pasi nga 
verifikimi i dokumentacionit të paraqitur konstatohet se me dokumentacion të rregullt jane 
vetëm 2 (dy) inxhinier sepse 1 inxhinier rezulton me diplomë për inxhinieri elektronike dhe 
jo elektrik.  

 Operatori ekonomik “Instituti i Konsulencës në Ndërtim” shpk , pjesë e bashkimit të 

operatorëve ekonomikë nuk plotëson gërmën “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të 

Dokumenteve Standarte të Tenderit: “(një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për 
ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga shoqeri të 

akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e 
Shqipërisë, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate.....” pasi 

Çertifikata e këtij eksperti rezulton me afat vlefshmërie të përfunduar.  
 

2.   2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Cec Group” & “Elba” shpk &  “6 D Plan” shpk; 
 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Cec Group” & “Elba” shpk &  “6 D Plan” shpk nuk 

plotëson pikën 2.8 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Operatori 
ekonomik duhet paraqesë me anë të një deklarate listën e personelit kryesor të nevojshëm që 
do të realizojë objektin e kontratës si dhe cv të shoqërisë për punët e realizuara gjatë aktivitetit 
të saj” pasi në listën e personelit nuk është deklaruar punonjësi inxhinier ndërtimit, profili 
transport. 

 Operatori ekonomik “Elba” shpk nuk ka paraqitur Çertifikatën ISO 39001-2012 cka bie në 
kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.7 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 

Tenderit: “Çertifikatën ISO 39001-2012 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga 
Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e 
Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO)”.  

 Operatori ekonomik “Elba” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për 
punonjësit “ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”  cka bie në 
kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 

Tenderit: “(një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen 
ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga shoqeri të akredituara ose nga organizma 
ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, shoqëruar me kontratë 
individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e 
shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit.(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve 
ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës  "Ekspert 
për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”)”.  

 Operatori ekonomik “Elba” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për 
punonjësit “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë”  cka bie në 
kundërshtim me gërmn “b” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 
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Tenderit: “(një) punonjes i pajisur me çertifikate “1 (një) punonjës I pajisur me çertifikatë si 
"Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë” në përputhje me klauzolat e Ligjit 

Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M Nr. 312, date 

05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë 
individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e 
shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit. (Në rastin e Bashkimit të Operatorëve 
ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës 
"Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë”)”.  

 Operatori ekonomik “6D Plan” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për 
punonjësit “ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”  cka bie në 
kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 

Tenderit: “(një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen 
ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga shoqeri të akredituara ose nga organizma 
ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, shoqëruar me kontratë 
individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e 
shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit.(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve 
ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës  "Ekspert 
për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”)”.  

 Operatori ekonomik “6D Plan” shpk nuk ka nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion 
për punonjësit “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë”  cka bie në 
kundërshtim me gërmn “b” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 
Tenderit: 1 (një) punonjës I pajisur me çertifikatë si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e 
shendetit në punë” në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë 

dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores 

"Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, 
Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt 
e fundit. (Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të 
ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit 
në punë”)”.  

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Cec Group” & “Elba” shpk &  “6 D Plan” shpk nuk 
plotëson pikën 2.3 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Operatorët 
ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha 
sherbimeve te mbikqyrjes, të perfshirë në licensen e shoqerisë ose me kontrate pune 
individuale. Për stafin inxhinierik duhet të paraqiten kontratë pune (evlefshme), diplomë.....” 

pasi operatori ekonomik “Cec Group” shpk ka deklaruar ne listen e personelit inxhinier 

mjedisi por nga verifikimi i dokumentacionit rezulton agronom. 
 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Cec Group” & “Elba” shpk &  “6 D Plan” shpk nuk 

plotëson kërkesat sipas pikave 2.3 dhe 2.5 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 
Tenderit sipas të  cilave në total kërkohen 3 (tre) inxhinier elektrik pasi nga verifikimi i 
dokumentacionit të paraqitur konstatohet se në listën e personelit jan deklaruar vetëm 2 (dy) 
inxhinier elektrik.  

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Cec Group” & “Elba” shpk &  “6 D Plan” shpk nuk 
plotëson kërkesat sipas pikave 2.3 dhe 2.5 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 
Tenderit sipas të  cilave në total kërkohen 3 (tre) inxhinier hidroteknik pasi nga verifikimi i 
dokumentacionit të paraqitur konstatohet se në listën e personelit jan deklaruar vetëm 2 (dy) 
inxhinier hidroteknik.  
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3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk; 
 

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk nuk ka paraqitur 
dokumentin “Prokurë e posacme” cka bie ndë kundërshtim me kërkesat e vecanta të 

Dokumenteve Standarte të Tenderit ku citohet se: “....Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga 
një bashkim grup operatorësh ekonomikë, duhet te dorezohen..... Prokura e posaçme”.  

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk nuk plotëson pikën 2.3 
të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomike 
pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha sherbimeve te 
mbikqyrjes, të perfshirë në licensen e shoqerisë ose me kontrate pune individuale. Për stafin 
inxhinierik duhet të paraqiten kontratë pune (evlefshme), diplomë.....” pasi nuk është paraqitur 

dokumentacion për inxhinierin e ndërtimit profili transport. 
 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Gjeoconsult” shpk & “ITM” shpk nuk ka deklaruar dhe 

paraqitur dokumentacion për punonjësit “1 (një) punonjës te pajisur me çertifikatë "Per 
testimin e performances se produkteve te ndertimit”, cka bie në kundërshtim me gërmn “c” të 

pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “(një) punonjes i pajisur 
me çertifikate “1 (një) punonjës te pajisur me çertifikatë "Per testimin e performances se 
produkteve te ndertimit”, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, 
Diplome/certifikate, çertifikatë "Per testimin e performances se produkteve te ndertimit”, 

leshuar nga ISTN-ja  si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqerisë për të pakten 3 (tre) muajt 
e fundit”. 

 Operatori ekonomik “ITM” shpk nuk ka nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për 
punonjësit “ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”  cka bie në 
kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 

Tenderit: “(një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen 

ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga shoqeri të akredituara ose nga organizma 
ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, shoqëruar me kontratë 
individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e 
shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit.(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve 
ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës  "Ekspert 
për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”)”.  

 Operatori ekonomik “ITM” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për 
punonjësit “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë”  cka bie në 
kundërshtim me gërmn “b” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 

Tenderit: “(një) punonjes i pajisur me çertifikate “1 (një) punonjës I pajisur me çertifikatë si 
"Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë” në përputhje me klauzolat e Ligjit 

Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M Nr. 312, date 

05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë 
individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e 
shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit. (Në rastin e Bashkimit të Operatorëve 
ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës 
"Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë”)”.  

 
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Studio-Rebus” shpk & “SRP Albanian Engineering” Shpk 

& “47 Ek 79 & Iliriada P.K.S” shpk. 
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 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Studio-Rebus” shpk & “SRP Albanian Engineering” 

shpk& “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk nuk plotëson pikën 2.3 të kapacitetit teknik të 
Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë të 
punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha sherbimeve te mbikqyrjes, të perfshirë në 
licensen e shoqerisë ose me kontrate pune individuale. Për stafin inxhinierik duhet të 
paraqiten kontratë pune (evlefshme), diplomë.....” pasi inxhinieri i Mjedisit i deklaruar ne 
listen e personelit nga operatori ekonomik “Studio Rebus” shpk, nga verifikimi I 

dokumentacionit rezulton me diplome per Agromjedis leshuar nga Universitetti Bujqesor i 
Tiranes.  

 Operatori ekonomik “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk nuk ka nuk ka deklaruar dhe paraqitur 
dokumentacion për punonjësit “ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj 

emergjencave”  cka bie në kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të 

Dokumenteve Standarte të Tenderit: “(një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për 

ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga shoqeri të 

akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e 
Shqipërisë, shoqëruar me kontratë individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe 
të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit.(Në rastin e 
Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 
1 (një) punonjës  "Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”)”.  

 Operatori ekonomik “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur 
dokumentacion për punonjësit “1 (një) punonjës I pajisur me çertifikatë si "Përgjegjës për 
sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë” në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 date 

18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për 

miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë individuale pune të 
vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 3 
(tre) muajt e fundit. (Në rastin e Bashkimit të Operatorëve ekonomikë, secili prej Operatorëve 
duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e 
shendetit në punë”)”.  

 Operatori ekonomik “SRP Albanian Engineering” shpk nuk plotëson pikën 1 të kapacitetit 
teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Përvojë e suksesshme në realizimin e të 
paktën....” pasi kontrata që është paraqitur si punë e ngjashme rezulton me objekt të ndryshëm 

nga ai prokurimit, kontratë shërbim konsulence dhe jo kontratë shërbim mbikqyrjeje.  
 

5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Derbi E” shpk & “Zenit & Co” shpk& “KSA” shpk. 
 Operatori ekonomik “KSA” shpk nuk ka nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për 

punonjësit “ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”  cka bie në 
kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 
Tenderit: “(një) punonjes i pajisur me çertifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen 

ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga shoqeri të akredituara ose nga organizma 
ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, shoqëruar me kontratë 
individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e 
shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit.(Në rastin e Bashkimit të Operatorëve 
ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës  "Ekspert 
për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”)”.  

 Operatori ekonomik “KSA” shpk nuk ka deklaruar dhe paraqitur dokumentacion për 
punonjësit “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë”  cka bie në 
kundërshtim me gërmn “b” të pikës 2.6 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 
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Tenderit: “(një) punonjes i pajisur me çertifikate “1 (një) punonjës I pajisur me çertifikatë si 
"Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë” në përputhje me klauzolat e Ligjit 
Nr. 10327 date 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M Nr. 312, date 

05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", shoqëruar me kontratë 
individuale pune të vlefshme, Diplome/certifikate, si dhe të figurojë në listëpagesat e 
shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit. (Në rastin e Bashkimit të Operatorëve 
ekonomikë, secili prej Operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) punonjës 
"Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë”)”.  

 Operatori ekonomik “KSA” shpk nuk plotëson gërmën “b” të pikës 2 të kapacitetit ekonomik 

dhe financiar të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Operatori Ekonomik duhet të paraqesë 
një vërtetim nga autoriteti përgjegjës për xhiron vjetore të realizuar në tre vitet e fundit 
ushtrimore 2017, 2018, 2019, vlera mesatare e të cilës duhet të jetë jo më e vogël se 40 % 
fondit limit dhe konkretisht: 24,912,511(njëzete e kater milion e neteqind e dymbedhjete mije 
e peseqind e njembedhjete) lekë pa TVSH” pasi në vërtetimi për xhiro mesatare nuk përfshihet 

xhiro për vitin ushtrimor 2017.   
 

6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Taulant” shpk & “HMK” shpk  
 Operatori ekonomik “HMK” shpk nuk ka paraqitur Çertifikatën ISO 39001-2012 cka bie në 

kundërshtim me gërmn “a” të pikës 2.7 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të 

Tenderit: “Çertifikatën ISO 39001-2012 (e vlefshme) e akredituar nga DPA ose nga 
Organizma Ndërkombëtarë Akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. (Në rastet e 
Bashkimit të Operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO)”.  

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Taulant” shpk & “HMK” shpk nuk plotëson pikën 2.3 të 
kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomike pjesëmarrës 
duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha sherbimeve te mbikqyrjes, 
të perfshirë në licensen e shoqerisë ose me kontrate pune individuale. Për stafin inxhinierik 
duhet të paraqiten kontratë pune (evlefshme), diplomë.....” pasi nga 3 inxhinierë elektrikë të 

paraqitur, njëri prej tyre rezulton inxhinier elektroteknik.   
 

7. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK” 

shpk.  
 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK” shpk 

nuk plotëson gërmën “b” të kritereve të përgjithshme të kualifikimit: “Marrëveshja e 
noterizuar, sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht …….” 

Pasi në kontratën e bashkëpunimit nuk jane ndare elementet konkrete qe do te marre persiper 
secili anetar i bashkimit cka bie ne kundershtim me nenin 74, pika 2 te VKM Nr. 914, datë 
29.12.2014 ku percaktohet se “…Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet 
zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, 
përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë 
secili nga anëtarët e këtij bashkimi…”. 

 
 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Arena MK” shpk & “Xh. Miller” shpk & “HE-SK” shpk 

nuk plotëson kërkesat sipas pikave 2.3 dhe 2.5 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte 
të Tenderit sipas të  cilave në total kërkohen 3 (tre) inxhinier hidroteknik pasi nga verifikimi 
i dokumentacionit të paraqitur konstatohet se në listën e personelit jan deklaruar vetëm 2 (dy) 
inxhinier hidroteknik.   
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 Xh.Miller pjesë e bashkimit të operatorëve ekonomikë nuk ka paraqitur vërtetim përshlyerjen 
e energjisë elektrike për muajin e maturuar cka bie në kundërshtim me gërmën “ë” të kritereve 

të vecanta të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të 
gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori 
ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”.  

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 
ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër: 
 

1. Operatori ekonomik “Net-Group” shpk  
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Infratech” shpk & “ECG” shpk & “Arabel” shpk 
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë ‘’Instituti Dekliada-Alb” shpk & “Erald G” shpk 
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “A&E Engineering” shpk & “Mak Studio” shpk 
5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Tower” shpk & Sphaera shpk & “Dricons”  

shpk & “Invictus” shpk 
 
Shënim: Referuar VKM nr.199, datë 04.03.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të 

procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër 
dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesëve në fazën e parë, nuk është me 
pikë. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi 
Postar 1001, Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur 
draft marrëveshjen. 

 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.01.2021 
 
Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Aktit 
Normativ Nr.9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore”, Neni 42, pika 
10, nuk është  paraqitur asnjë ankesë. 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 
MARRËVESHJEN KUADËR 

 
1. Operatorit ekonomik “Alb-Star” shpk Adresa: Zona Industriale, Patos, Nr. Pasurie 69/29, 

Zona kadastrale Nr. 2890, Patos, Fier. 
2. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “4 A-M” shpk & “Arjeil” shpk & “I.D.K- 

Konstruksion” shpk  Adresa: Rruga Artan Lenja Pallati i 4 A-M, Apartamenti A1, kati i I-re, 
Tiranë.        

3. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Alb-Building” shpk & “Rafin Company” shpk 
Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga “Asim Vokshi”, Ndërtesa Nr.14, hyrja 4, 

Apartamenti 6, Kodi postar 1016, Tiranë. 
4. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Ante Group” shpk &  “Ales Construction” shpk & 

“Nova Construction 2012” shpk Adresa: Lagjia “Barrikada”, Zona Kadastrale Nr. 8501, 

Godina me Nr. Pasurie 3/423ND, Tiranë. 


