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NJOFTIME FITUESI PËR 
PROCEDURATË KUFIZUARA 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 
MARRËVESHJEN KUADËR 

 
Për:  

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “Atelier 4” shpk NUIS K31812012H, me adrese: 

TIRANE Njesia Administrative nr.5, Rruga e Kosovareve, Ndertesa 35, Hyrja 6, 
apartamenti 4/1, 1019& “Kejsi 05” shpk NUIS K61715024Ë me adrese: TIRANE Rruga 

Zef Jubani, Pallati 7, Apartamenti 3; & “Seed Consulting” shpk  NUIS L41824014Q me 

adrese: TIRANE Rruga "E Kosovarëve", Ndërtesa 35, H. 6, Ap. 2, Njësia Administrative 
Nr. 5, 1019. 

2. Operatori Ekonomike A&E Enginering shpk NUIS K72113010E me adresa:Tirane Njesia 
Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati IVEA 3/5. 

3. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “G&K” shpk  & “D& C PARTNERS” shpk, me NUIS 
K51524045N, me adrese: TIRANE Rruga e e Elbasanit, Nd.45, Hyrja 3, Kati II, Zyra 215 & 
NUIS K41531001Kme adrese: TIRANE Rruga Urani Pano, Pallati i firmes "Cani", Kati i II-
te, Zyra 8. 

4. Operatori Ekonomike Intituti Dekliada- Alb shpk NUIS K71606006A me adresë: TIRANE,  
Njesia Bashkiake nr.5, rruga "Milto Tutulani", ndertesa 4, hyrja  10, apartamenti 6, 1019. 

5. Operatori Ekonomike “Studio Rebus” NUISK82409008F, me adresë: TIRANE Rruga Sami 
Frasheri, Pallati 39, Shkalla 2, Zyra 7. 

6. Operatori Ekonomike Gjeokonsult & Co shpk NUIS K91810005U me Adrese TIRANE 
Njesia Adm Nr. 05, Rruga Sami Frasheri, Pallati Nr.45, Shkalla 01, Kati i pare, Zona 
Kadastrale 8270, Pasuria Nr. 4/146-N9. 

7. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “InfraKonsult” shpk NUIS L21512022F me adrese: 
Njesia Administrative nr.8,Rr Qemal Stafa,Pall 25, hyrja 4, apartamenti4,perballe Qendres 
Lincoln & “ARABEL STUDIO” shpk NUIS L57129604Q me adrese:,Rr Zef Jubani,Pall 
Bjorn, sh3/5 , apartamenti C/1,Hyrja 20 Tiranë 

8. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “SPHAERA” shpk & “ARKIMADE” SHPK NUIS 
J81809003U me adresa: QAZIM VATHI 106, Tiranë , me NUIS L01906030A me adresë: 
TIRANE Rruga Himë Kolli, Ndertesa Nr.24, Hyrja Nr.9, Ap.14 

9. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “UTS-01” shpk & “PNI 2001” shpk, me NUIS 

K71818014L , me adresë:  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga Frosina Plaku, Ndertesa 
62, Hyrja 1, Ap.2, Kodi Postar 1001, me NUIS K51519042K me adrese: TIRANE Njesia 
Bashkiake nr.2, Rruga Themistokli Germenji, Ndertesa nr.9, Hyrja 5, Apartamenti 2 

10. Operatori Ekonomik Zenit & Co shpk NUIS K61731002 D me adrese : Rr. Myrteza 
Topi,Nd.18, Ap.38 

 
Procedura e prokurimit:  “Tender i Kufizuar” (Marrëveshje Kuadër - në kuadër të procesit të 
rindërtimit). 

https://www.app.gov.al/
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Numri i referencës së procedurës/lotit:Numri i references: REF-01543-07-23-2021 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Studim Projektimi në kuadër të procesit të rindërtimit në zonën e 
re zhvillimore “Kombinat” me vlerë studim projektimi 29,035,129  (njëzet e nëntë milion e tridhjetë 
e pesëmijë e njëqind e njëzet e nëntë ) lekë pa tvsh.  
Kohëzgjatja e marrëveshjes 24 muaj. 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve PublikeNr. 114 datë  26 Korrik 
2021 
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 Ekonomike “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” 

shpk,  NUIS K31812012H,  NUIS K61715024Ë  NUIS L41824014Q 
2.Operatori Ekonomike A&E Enginering shpk NUIS K72113010E  
3.Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “G&K” shpk  & “D& C PARTNERS” shpk, me NUIS 
K51524045N,   & NUIS K41531001K 
4.Operatori Ekonomike Gjeokonsult & Co shpk NUIS K91810005U  
5. Operatori Ekonomike Intituti Dekliada- Alb shpk NUIS K71606006A 
6. Operatori Ekonomike “Studio Rebus” NUISK82409008F 
7.Bashkimi Operatorëve Ekonomikë Infrakonsult shpk NUIS L21512022F && “ARABEL 

STUDIO” shpk NUIS L57129604Q 
8. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “SPHAERA” shpk & “ARKIMADE” SHPK NUIS 
J81809003Ume NUIS L01906030A 
 
9. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “UTS-01” shpk & “PNI 2001” shpk, me NUIS K71818014L , 
me NUIS K51519042K 
10.Operatori Ekonomik “Zenit & Co” shpk NUIS K61731002 D  
11.Operatori Ekonomik “ARKONSTUDIO” shpk, NUIS L42019004I 
12. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “ATRIA STUDIO ”shpk  & “ERSI/M” shpk, NUIS 

L71905036D & NUIS J98624803O 
13. Operatori Ekonomik “DERBI - E” shpk, NUIS K77916947A 
14. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “I RI” shpk & “ARCHISPACE” shpk, me  NUIS   

L71726018M& NUIS L42403012A 
15. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “INFRATECH” shpk  & “TESLA VIZION” shpk, me NUIS 

K91628001D & NUIS L31518001O 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 
1. Operatori Ekonomik “ARKONSTUDIO” shpk, NUIS  L42019004I 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:  
 
Operatori Ekonomik “ARKONSTUDIO” shpk nuk plotëson pikën 8, të Kapacitetit Teknik të 
Dokumentave Standarte të Tenderit ku kerkohet: ”Një punësim mesatar i të paktën 10 (dhjetë) 
personave, për periudhën Prill 2021  -  Qershor  2021 të vërtetuar me ...”,  pasi nuk eshte paraqitur 

listepagesa per muajin Qershor 2021 si dhe vertetimi i leshuar nga Administrata Tatimore ku 
specifikohet numri i punonjeve nuk ka te perfshire muaji Qershor 2021. 

https://www.app.gov.al/
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2. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “ATRIA STUDIO ”shpk  & “ERSI/M” shpk, NUIS 

L71905036D & NUIS J98624803O 
 
- Operatori ekonomik “Ersi/M” shpk nuk plotëson gërmën “ë” të Kritereve të Vecanta  të 

Dokumentave 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” pasi në vërtetimin e OSHEE nuk përfshihet pagesa për muajin e maturuar,  
konkretisht për muajit Maj/ Qershor 2021. 

 
- Shoqëria “Ersi/ M” shpk ka paraqitur çertificate ISO 9001 -2015 e cila eshte e pavlefshme 

çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 
6. 

- Shoqëria “Ersi/ M” shpk ka paraqitur çertificate  OHSAS 18001-2007, ekuivalente ISO 
45001-2018 e cila eshte e pavlefshme çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7. 

- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “ERSI/M” shpk & “ ATRIA STUDIO” shpk nuk 

ploteson pikën 3 të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: Liçensa 
profesionale të operatorit ekonomik (e vlefshme) për projektim (leshuar nga  MZHUT ose 
nga  Institucioni i Autorizuar sipas legjslacionit në fuqi për dhënien e licensave profesionale 
në fushën e studimit e projektimit në ndërtim), ku të përfshihen kategorite perkatese....“, 

pasi bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka te perfshire ne Licensen e shoqerise piken 4 d) 
Projektim të sistemeve komplekse të telekomunikacionit. 
 

- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “ERSI/M” shpk & “ ATRIA STUDIO” shpk nuk 
plotëson pikën 2.2 të Kapacitetit Ekonomik dhe financiar, të Dokumentave Standarte të 
Tenderit ku kerkohet: Operatori Ekonomike duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të 
bilanceve pozitive  të 2 (dy) viteve të fundit ushtrimore (2019, 2020) të konfirmuara nga 
autoritetet përkatëse, ne te cilat duhet te rezultoje se nuk ka dale me humbje te pakten ne dy 
vite te njepasnjeshem, pasi nuk jane paraqitur bilancet e viteve 2019 & 2020. 

- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “ERSI/M” shpk &“ ATRIA STUDIO” shpk nuk 
plotëson pikën 3.1 të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Operatori 
ekonomik duhet te paraqese Licencat profesionale te stafit kryesor përgjegjës për zbatimin e 
kontratës ne kategorite si me poshte shenuar, të shoqëruara me kontratat individuale te 
punes (të vlefshme), diplome….” pasi nuk janë paraqitur Diplomat përkatëse per stafin 
inxhinierik te kerkuar. 

- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “ERSI/M” shpk & “ ATRIA STUDIO” shpk, nuk 

plotëson kërkesat e kritereve të përgjithshme: “Këto kritere duhet të plotësohen me 
dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas 
Shtojcës Nr.9” pasi nuk është paraqitur e plotë Shtojca Nr. 9 “Deklaratë mbi përmbushjen e 

kritereve të përgjithshme” pasi nuk janë deklaruar emrat e personave që nuk janë ose kanë 
qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë sic eshte kerkuar ne kete shtojce. 

 
3. Operatori Ekonomik “DERBI - E” shpk, NUIS K77916947A 
 

 Operatori Ekonomik “DERBI-E” shpk nuk plotëson pikën 3.1 të Kapacitetit Teknik, të 
Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Një projektues nuk duhet të jetë i angazhuar 

https://www.app.gov.al/
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njëkohësisht në stafin e dy shoqërive që marrin pjesë në procedurën e prokurimit. Stafi i 
angazhuar të paraqesë deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve që ka marrë 
përsipër të realizojë, pasi nuk ka paraqitur deklaratë disponueshmërie për kryerjen e 
shërbimeve per stafin inxhinierik te kerkuar. 

 Operatori Ekonomik “DERBI-E” shpk nuk plotëson kërkesat e kritereve të përgjithshme: 
“Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në 
ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës Nr.9” pasi nuk është paraqitur e plotë Shtojca Nr. 9 
“Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme” pasi nuk janë deklaruar te gjithe 
emrat administratoreve/ ortakeve te shoqerise që nuk janë ose kanë qenë të dënuar me 
vendim gjyqësor të formës së prerë sic eshte kerkuar ne kete shtojce. 

 
4. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “I RI” shpk & “ARCHISPACE” shpk, me  NUIS   

L71726018M& NUIS L42403012A 
 

 Operatori Ekonomik “I RI” SHPK  nuk plotëson pikën 3.1 të Kapacitetit Teknik, të 
Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Një projektues nuk duhet të jetë i angazhuar 
njëkohësisht në stafin e dy shoqërive që marrin pjesë në procedurën e prokurimit. Stafi i 
angazhuar të paraqesë deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve që ka marrë 
përsipër të realizojë, pasi nuk ka paraqitur deklaratë disponueshmërie për kryerjen e 
shërbimeve per stafin inxhinierik te kerkuar. 

 Operatori Ekonomik “ARCHISPACE”shpk, nuk plotëson pikën 3.1 të Kapacitetit Teknik, të 
Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Një projektues nuk duhet të jetë i angazhuar 
njëkohësisht në stafin e dy shoqërive që marrin pjesë në procedurën e prokurimit. Stafi i 
angazhuar të paraqesë deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve që ka marrë 
përsipër të realizojë, pasi nuk ka paraqitur deklaratë disponueshmërie për kryerjen e 
shërbimeve per stafin inxhinierik te kerkuar. 

 
5. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “INFRATECH” shpk  & “TESLA VIZION” shpk, me NUIS 

K91628001D & NUIS L31518001O 
 

- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “INFRATECH” shpk & “TESLA VIZION” shpk, nuk 
plotesojnë pikën 3 të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: Liçensa 
profesionale të operatorit ekonomik (e vlefshme) për projektim (leshuar nga  MZHUT ose 
nga  Institucioni i Autorizuar sipas legjslacionit në fuqi për dhënien e licensave profesionale 
në fushën e studimit e projektimit në ndërtim), ku të përfshihen kategorite perkatese....“, 

pasi Bashkimi i Operatoreve Ekonomik nuk ka te perfshire ne Licensen e shoqërisë piken 4 
d) Projektim të sistemeve komplekse të telekomunikacionit. 

- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “INFRATECH” shpk & “TESLA VIZION” shpk, nuk 
plotesojnë pikën 3.1 të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Një 
projektues nuk duhet të jetë i angazhuar njëkohësisht në stafin e dy shoqërive që marrin 
pjesë në procedurën e prokurimit. Stafi i angazhuar të paraqesë deklaratë disponueshmërie 
për kryerjen e shërbimeve që ka marrë përsipër të realizojë, pasi nuk kanë paraqitur 
deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve per stafin inxhinierik te kerkuar. 

 
* * * 

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

https://www.app.gov.al/
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1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomike “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” 

shpk,  NUIS K31812012H,  NUIS K61715024Ë  NUIS L41824014Q 
2.Operatori Ekonomike A&E Enginering shpk NUIS K72113010E  
3.Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “G&K” shpk  & “D& C PARTNERS” shpk, me NUIS 
K51524045N,   & NUIS K41531001K 
4.Operatori Ekonomike Gjeokonsult & Co shpk NUIS K91810005U  
5. Operatori Ekonomike Intituti Dekliada- Alb shpk NUIS K71606006A 
6. Operatori Ekonomike “Studio Rebus” NUISK82409008F 
7.Bashkimi Operatorëve Ekonomikë Infrakonsult shpk NUIS L21512022F && “ARABEL 

STUDIO” shpk NUIS L57129604Q 
8. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “SPHAERA” shpk & “ARKIMADE” SHPK NUIS 
J81809003Ume NUIS L01906030A 
 
9. Bashkimi Operatorëve Ekonomikë “UTS-01” shpk & “PNI 2001” shpk, me NUIS K71818014L , 

me NUIS K51519042K 
10.Operatori Ekonomik Zenit & Co shpk NUIS K61731002 D  
 
Shënim: Referuar Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.225 datë 12.04.2021 “Për një ndryshim në 
Vendimin Nr.199, datë 04.03.2020, ”Për miratimin e dokumentave standarte të procedurës së 

prokurimit, kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjeve kuadër dhe të 
kontratës për procesin e rindërtimit”,  kualifikimi i ofertuesve në fazën e parë, nuk është me pikë. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Bashkise Tiranë, Adresa Sheshi “Skenderbej”, nr. 

1001, Tirane, brenda 3 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi duke paraqitur 
dokumentacionin e tenderit të paraqitur në sistem elektronik, origjinal ose fotokopje të noterizuar 
për lidhjen e draft  marrëveshjes kuadër. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.09.2021 
 
Ankesa: JO 
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