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7.1. Marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet 
si më poshtë: 

a) Kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga 
autoriteti përgjegjës dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e marrëveshjës kuadër. 

b) Vlera e totale e modifikimeve të marrëveshjes kuadër nuk duhet të tejkalojë 20% vlerës së 
marrëveshjes kuadër. 

 

Neni 8:  Zgjidhja e marrëveshjes kuadër 
8.1. Autoriteti Përgjegjë zgjidh marrëveshjen kuadër gjatë kohëzgjatjes së saj, në rastet kur: 
a) marrëveshja kuadër duhet të modifikohet në mënyrë thelbësore, gjë e cila lind detyrimin për 
zhvillimin e një procedure të re të prokurimit publik; 
b) nëse ka një vendim të formës së prerë për përjashtimin e kontraktorit nga procedurat e prokurimit 
publik, për arsye që nëse do ishin të njohura nga njësa zbatuese gjatë zhvillimit të procedurës 
konkrete, do të çonin në skualifikimin e këtij operatori ekonomik; 
c) marrëveshja kuadër nuk duhej t’i ishte dhënë kontraktorit, për shkak të shkeljeve të rënda të 

ligjit, të cilat rrjedhin nga një vendim gjyqësor i formës së prerë, të dhënë nga një gjykatë 
kompetente.  
 
Nënshkrimet dhe datat  
Për Kontraktuesin Për Autoritetin Përgjegjës 

Emri :  Emri:   

Pozita:  Pozita:  

Nënshkrimi:  Nënshkrim:  
Data:  Data:  
Vula:  Vula:  

 
 
 
 

NJOFTIME FITUESI PËR 
PROCEDURATË KUFIZUARA 

 
 

 

BASHKIA LEZHE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 
 

https://www.app.gov.al/
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PËR: 

OPERATORIN EKONOMIK “4 A-M” SHPK, ME ADRESE RRUGA “ARTAN LENJA”, 

PALLATI I 4 A-M, APARTAMENTI A 1, KATI I I-RE, TIRANE 
 
OPERATORIN EKONOMIK “G.P.G. COMPANY” SHPK, ME ADRESE LAGJJA “18 TETORI”, 

GODINE 1 KATESHE, TEK NYJA E PRODHIMIT ASFALTO-BETONIT, PRANE 
ROTONDOS SE PLUKUT, LUSHNJE, FIER 

 
* * * 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Përshpejtuar – Rindërtimi, e Kufizuar/Pune, “Marrëveshje 

Kuadër”, me disa operatore ekonomik, ku jo të gjithë kushtet janë të përcaktuara. 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-09564-10-26-2021 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rindertimi i “Ures se Zeze” mbi lumin “Drin” dhe Rehabilitimi i 

Rruges “Inxhinier Gjadri”, Lezhe”. 
 
Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër: 12 Muaj nga data e nënshkrimit te marrëveshjes Kuader. 

 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
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- Operatori Ekonomik “4 A-M” Shpk, me Nuis K92005016L, 
 
2- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “CURRI” Shpk, me Nuis J67902718S & “BE-IS” Shpk, me 

Nuis K71412003A, 
 
3- Operatori Ekonomik “G.P.G. COMPANY” Shpk, me Nuis J64324443V, 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 
- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “CURRI” Shpk, me Nuis J67902718S & “BE-IS” Shpk, me 

Nuis K71412003A, 
 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
I- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “CURRI” Shpk, me Nuis J67902718S & “BE-IS” Shpk, me 

Nuis K71412003A, nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se: 
 
Ne piken 1/c, te kushteve te veçanta te kualifikimit, te Dokumentet Standart te Tenderit, miratuar 
me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 225, date 12.04.2021 “Per nje ndryshim ne vendimin nr. 

199, date 04.03.2020, te Keshillit te Ministrave, “Per miratimin e dokumenteve standarde te 

procedures se prokurimit, te kritereve te vleresimit te ofertes fituese, kushteve te marreveshjes 
kuader dhe te kontrates per procesin e rindertimit", te ndryshuar dhe dokumentet standarde te 
procedures ne kuader te procesit te rindërtimit”, parashikohet se:  
 
1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: c. Sigurim oferte sipas Shtojcës 5; 
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Gjithashtu ne nenin 83, te ligjit nr.1 62/2020 “Per prokurimin publik”, parashikohet se: 1. Autoriteti 
kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e 
procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël. Në rastin 
e kontratave sektoriale, enti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës në të gjitha 
llojet e procedurave të prokurimit mbi kufirin e lartë monetar, ndërkohë që mund të kërkojë 
paraqitjen e këtij sigurimi edhe në procedurat nën kufirin e lartë monetar, me përjashtim të 
procedurave të prokurimit me vlerë të vogël. 

 
Si dhe ne nenin 30, te VKM-se 285, date 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, parashikohet se: “1Autoriteti kontraktor duhet të kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës 
nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të prokurimit, me përjashtim të procedurave të 
prokurimit me vlerë të vogël, sikurse pёrcaktohet nё nenin 83, tё LPP-së. Enti kontraktor duhet të 
kërkojë paraqitjen e sigurimit të ofertës nga ofertuesit në të gjitha llojet e procedurave të 
prokurimit, me përjashtim të procedurave të prokurimit me vlerë të vogël, sikurse pёrcaktohet nё 

nenin 83, tё LPP-së. Enti kontraktor, sipas vlerёsimit tё tij, mund tё kёrkojё ose jo sigurim oferte 

pёr procedurat nën kufirin e lartë monetar.2. Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor pranon 
mundësinë e pagesës së vlerës së sigurimit, nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e 
autoritetit/entit kontraktor. Përveç kësaj forme të paraqitjes së sigurimit të ofertës, sigurimi i 
ofertës mund të ketë formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një shoqëri 
sigurimi, e licencuar nga shteti për të ushtruar këtë veprimtari”, 
 
Sa me siper KVO, vlereson se per te permbushur kete kriter OE-te duhet te paraqesin sigurimin e 
ofertës ne formën e një depozite apo garancie, të lëshuar nga një bankë ose një shoqëri sigurimi e 
cila duhet te jete e neshkruar nga Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit. 
Per me tepër ky kriter veçanërisht eshte i shtuar ne procedurat ne kuader te procesit te rindertimit 
dhe eshte vendosur nga autoritet perkatese ne DST, te kriteret e vecanta (shtojcat), te cilat nuk 
mund te ndryshohen nga autoritetet kontraktore. Mospermbushja e ketyre kritereve perben shkak 
per skualifikimin e ofertuesve. 

Nga verifikimi i dokumentacionit ne SPE, rezulton se BOE nuk ka ngarkuar ne SPE sigurimin e 
ofertes sipas shtojces 5, duke e bere te pa përmbushur kete kriter. 
 
Se dyti ne piken 1/gj, te kushteve te veqanta parashikohet se: Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë: 
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 
KVO veren se, per përmbushjen e këtij kriteri Operatoret Ekonomik duhet te paraqesin Vërtetim që 
konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve te maturuara të energjisë elektrike perfshire ku ne rastin 
konkret përfshihet edhe muaji Shtator 2021. 
Nga verifikimi i dokumenteve të procedurës së prokurimit rezulton se ky Operator Ekonomik ka 
paraqitur dokumentacion qe vërteton shlyerjen e dytyrimeve te energjisë por pa perfshire muajin 
Shtator 2021.  
 
Si rrjedhoje ky kriter konsiderohet i pa përmbushur nga ana e OE. 
Sa me siper Komisioni i Vleresimit te Ofertave mbeshtetur nenin 76, pika 3/a dhe ne nenin 77, pika 
1, 4 dhe 5, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku parashikohet se: 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) 
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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. 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. 5. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për 
shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin 
operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kritereve, si dhe në bazuar ne nenin 92, pika 3 të 
ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku parashikohet: “Autoriteti ose enti kontraktor, në 
zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me 
të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e 
tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”, vendosi te refuzoje oferten 
eBashkimit te Operatoreve Ekonomik “CURRI” Shpk& “BE-IS” Shpk, per mos permbushje te 

kritereve te vecanta kualifikuese. 
Si perfundim, në mbështetje të nenit 92, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, Bashkimi i 
Operatoreve Ekonomik “CURRI” Shpk, me Nuis J67902718S & “BE-IS” Shpk, me Nuis 

K71412003A, skualifikohet. 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 
ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër: 
 
1- Operatori Ekonomik “4 A-M” Shpk, me Nuis K92005016L, 
 
2- Operatori Ekonomik “G.P.G. COMPANY” Shpk, me Nuis J64324443V, 
 
Shënim: Referuar VKM nr.225, datë 12.04.2021 “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 Bashkise Lezhe se bashku me dokumentacionin e 
noterizuar te ofertes tuaj, brenda 3 (tre) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të 
lidhur draft marrëveshjen. 

 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18/11/2021 
 
Ankesa: PO 
Prane KPP eshte paraqitur ankese nga BOE “CURRI” Shpk & “BE-IS” Shpk, me objekt: 

“Shfuqizimin e Vendimit te KVO-se, lidhur me skualifikimin e BOE “CURRI” Shpk & “BE-IS” 

Shpk, ne procedure e prokurimin, e Kufizuar/Pune, “Marrëveshje Kuadër”, me disa operatore 

https://www.app.gov.al/


Buletini i Posaçëm Nr. 180 datë 13 Dhjetor 2021                Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510                  https://www.app.gov.al     160/162 

 

ekonomik, ku jo të gjithë kushtet janë të përcaktuara, me Numer reference: REF-09564-10-26-2021 
dhe me objekt “Rindertimi i “Ures se Zeze” mbi lumin “Drin” dhe Rehabilitimi i Rruges 

“Inxhinier Gjadri”, Lezhe”. 
 
Me Vendim Nr. 949/2021, Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur te mos pranoje ankesen e  
BOE “CURRI” Shpk & “BE-IS” Shpk, duke lejuar Autoritetin Kontraktori vijimin e hapave te 
metejshem te proqedures se prokurimit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A G J E N C I A  K O M B ËT A R E  E  P L A N I F I K I M I T T Ë  
T E R R I T O R I T  

 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Për: Operatorin Ekonomik “ARCHISPACE” 
Adresa: Rruga “Sami Frashëri”, P.Nr. 45, Hyrja Nr. 2, Zyra Nr. 10 
 
Procedura e prokurimit: “Hartimi i Planeve të Detyruara Vendore (PDyV) për zonat e dëmtuara 

pikësore, 10 banesa kolektive, Bashkia Krujë”  
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

https://www.app.gov.al/
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