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BASHKIA MALLAKASTËR 
KRYETARI 

 

 

Nr. _____ Prot.                                                                                       Ballsh, më ___ . ___ . 2022 

 

 

Lënda: Formulari i Njoftimit të Fituesit - (Fitues i përzgjedhur me short) 

 

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK - TIRANË 

(për publikim në SPE dhe buletinin e njoftimeve publike) 
 

______________________ 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

BASHKIA MALLAKASTËR 

 

Data 28.06.2022  
 

Drejtuar fituesit të përzgjedhur sipas shortit të organizuar në datë 20.06.2022: Bashkimi i 

Operatorëve Ekonomikë (BOE): “G B Civil Engineering” shpk, me NIPT L51825011V & 

“INVICTUS” shpk me NIPT L12213005M, me adresë të përfaqësuesit të BOE, Lagjja 6, 

Rruga “Andon Naçi”, Pallati Armel, Kati Përdhes, Durrës 
 

*** 

Procedura e prokurimit: “E hapur e thjeshtuar” 
 

Numri i referencës së Lotit 1:  REF-30115-05-20-2022 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti 1 “Projektim me objekt: “Ndërtim KUZ në qytetin 

Ballsh”, me fond limit 4,162,648 (katërmilion e njëqind e gjashtëdhjetë e dymijë e gjashtëqind e 

dyzetë e tetë) Lekë pa TVSH  
 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike nr.69, datë 30 Maj 2022 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “GB Civil Engineering” shpk, me NIPT 

L51825011V & “INVICTUS” shpk, me NIPT L12213005M, me ofertë ekonomike në 

shumën prej 3,664,416 (tremilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katërmijë e katërqind e 

gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 
 

2. Operatori Ekonomik (OE) “GRAMA” shpk, me NIPT J77304712J, me ofertë ekonomike 

në shumën prej 3,666,416 (tremilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e katërqind e 

gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 
 

3. Operatori Ekonomik (OE) “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” shpk, me NIPT 

K71606006A, me ofertë ekonomike në shumën prej 3,664,416 (tremilion e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e katërmijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 
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4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë (BOE) “M.A.G PARTNERS” shpk, me NIPT 

M11501019A & “STUDIO ARCHIMED” shpk, me NIPT L12212027O & “A & E” shpk, 

me NIPT K49322502N, me ofertë ekonomike në shumën prej 3,664,416 (tremilion e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katërmijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 
 

5. Operatori Ekonomik (OE) “NET-GROUP” shpk, me NIPT L72023002P, ka paraqitur 

ofertën ekonomike në shumën prej 3,681,254.98 (tremilion e gjashtëqind e tetëdhjetë e 

njëmijë e dyqind e pesëdhjetë e katër pikë nëntëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH. 
 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm, përkatësisht për arsyet: 
 

1. OE “GRAMA” shpk, me NIPT J77304712J, me ofertë ekonomike në shumën prej 

3,666,416 (tremilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e katërqind e 

gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat për 

kualifikim të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe Oferta e tij nuk është e vlefshme 

për të kaluar në fazën e krahasimit dhe vlerësimit të ofertave, për të përcaktuar ofertën më të 

mirë, sipas kriterit “oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim”, pasi ka këto 

mangësi në dokumentacionin e paraqitur: 

 Nuk plotëson kërkesën e përcaktuar sipas pikës 2.3.2. të Kapacitetit teknik, te Kriteret e 

Veçanta për Kualifikim për Lotin 1, të Shtojcës 8, të Dokumentave Standarte të Tenderit, 

pasi referuar Licencës në Projektim N.2841/12, të shoqërisë, rezulton se nuk disponon 

kategorinë “14 – Studime e projektime të ndërtimit të impianteve të trajtimit të ujërave të 

zeza” dhe rrjedhimisht nga “GRAMA” shpk, nuk plotësohet kjo kërkesë. 
 

2. BOE “M.A.G PARTNERS” shpk, me NIPT M11501019A & “STUDIO ARCHIMED” 

shpk, me NIPT L12212027O & “A & E” shpk, me NIPT K49322502N, me ofertë 

ekonomike në shumën prej 3,664,416 (tremilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katërmijë e 

katërqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, nuk është në përputhje me të gjitha 

kërkesat për kualifikim të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe Oferta e tij nuk është 

e vlefshme për të kaluar në fazën e krahasimit dhe vlerësimit të ofertave, për të përcaktuar 

ofertën më të mirë, sipas kriterit “oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim”, 

pasi ka këto mangësi në dokumentacionin e paraqitur: 

 Nuk plotëson kërkesën e përcaktuar sipas pikës 2.2.1. të Kapacitetit ekonomik dhe 

financiar, te Kriteret e Veçanta për Kualifikim për Lotin 1, të Shtojcës 8, të Dokumentave 

Standarte të Tenderit, pasi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO), konstaton se BOE 

ka marrë pjesë dhe ka ofertuar në të katërta Lotet e procedurës objekt prokurimi dhe nga 

kryesuesi i BOE “M.A.G PARTNERS” shpk, i cili ka marrë përsipër të kryejë 50% të 

shërbimit të projektimit për të katërta Lotet, nuk plotësohet kjo kërkesë. Kjo pasi, vlera e 

xhiros së kryesuesit të BOE “M.A.G PARTNERS” shpk për të paktën një nga vitet e 

periudhës së kërkuar, duhej të ishte në një vlerë jo më të vogël se 50% e 40 % të 

shumatores së vlerave limit për lotet që ka ofertuar, pra në vlerën 1,884,690 lekë, 

ndërkohë që xhiro e realizuar nga “M.A.G PARTNERS” shpk është në vlerën 429,378 

lekë. Në kërkesën e e përcaktuar sipas pikës 2.2.1., ndër të tjera është përcaktuar se: “Në 

rast se operatori ekonomik oferton në më shumë se një lot, vlera e xhiros duhet të jetë në 

një vlerë jo më të vogël se 40 % e shumatores së vlerave limit për lotet që oferton.”. 

Ndërsa në pikën 3, të nenit 88, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, përcaktohet se: “Secili prej anëtarëve të 

këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe 

ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat pёr kualifikim: ekonomike, 

financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në 

përputhje me përqindjen dhe/ose natyrёn e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, 

të përcaktuara në aktmarrëveshje.”. Rrjedhimisht, referuar sa më sipër, nga BOE 
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“M.A.G PARTNERS” shpk & “STUDIO ARCHIMED” shpk & “A&E” shpk, nuk 

plotësohet kjo kërkesë.    

 Nuk plotëson kërkesën e përcaktuar sipas pikës 2.3.1. të Kapacitetit teknik, te Kriteret e 

Veçanta për Kualifikim për Lotin 1, të Shtojcës 8, të Dokumentave Standarte të Tenderit, 

pasi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO), konstaton se BOE ka marrë pjesë dhe ka 

ofertuar në të katërta Lotet e procedurës objekt prokurimi dhe nga kryesuesi i BOE 

“M.A.G PARTNERS” shpk, i cili ka marrë përsipër të kryejë 50% të shërbimit të 

projektimit për të katërta Lotet, nuk plotësohet kjo kërkesë. Kjo pasi, vlera për shërbime 

të mëparshme, të ngjashme, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga kryesuesi i BOE 

“M.A.G PARTNERS” shpk, duhej të ishte në një vlerë jo më të vogël se 50% e 20 % të 

shumatores së vlerave limit për lotet që ka ofertuar, pra në vlerën 942,345 lekë, ndërkohë 

që shërbimi i mëparshëm me objekt “Sherbim projektimi “Rikonstruksioni i linjes 110 

kV Ulez–Burrel”, i realizuar nga “M.A.G PARTNERS” shpk është në vlerën 250,000 

lekë. Në kërkesën e e përcaktuar sipas pikës 2.3.1., ndër të tjera është përcaktuar se: “Në 

rast se operatori ekonomik oferton në më shumë se një lot, vlera e shërbimeve të 

mëparshme të ngjashme të realizuar gjatë tre viteve të fundit, duhet të jetë në një vlerë jo 

më të vogël se 20% e shumatores së vlerave limit për lotet që oferton.”. Ndërsa në pikën 

3, të nenit 88, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, të ndryshuar, përcaktohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të 

përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit. Kërkesat pёr kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe 

ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen 

dhe/ose natyrёn e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në 

aktmarrëveshje.”. Rrjedhimisht, referuar sa më sipër, nga BOE “M.A.G PARTNERS” 

shpk & “STUDIO ARCHIMED” shpk & “A&E” shpk, nuk plotësohet kjo kërkesë. 
 

*** 

Sqarim: Në datën 20.06.2022, u organizua procedura e hedhjes së shortit ndërmjet BOE “GB 

Civil Engineering” shpk & “INVICTUS” shpk dhe OE “INSTITUTI DEKLIADA-ALB” shpk, 

pasi kanë paraqitur oferta ekonomike të barabarta në shumën 3,664,416 (tremilion e gjashtëqind 

e gjashtëdhjetë e katërmijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa TVSH, të cilat kanë të njëjtin 

çmim më të ulët. Në përfundim të procedurës së hedhjes së shortit, BOE “GB Civil Engineering” 

shpk & “INVICTUS” shpk rezultoi fitues i shortit të organizuar dhe zhvilluar nga AK Bashkia 

Mallakastër.   

*** 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve 

Ekonomikë: “G B Civil Engineering” shpk, me NIPT L51825011V & “INVICTUS” shpk me 

NIPT L12213005M, me adresë të përfaqësuesit të BOE, Lagjja 6, Rruga “Andon Naçi”, Pallati 

Armel, Kati Përdhes, Durrës, se oferta e paraqitur, me vlerë totale prej 3,664,416 (tremilion e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katërmijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë) 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 

Qerim Ismailaj 


