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NJOFTIME FITUESI PËR 
PROCEDURATË KUFIZUARA 

 
 

BASHKIA LEZHË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 
 

PËR: 
BASHKIMIN E OPERATOREVE EKONOMIK “MCE” SH.P.K & “REAN 95” SH.P.K, 

PERFAQESUAR NGA OE “MCE” SHPK, ME ADRESE RRUGA "KAVAJËS", QENDRA "SUN 
TOWER", KATI 9, AP.38, TIRANE 

 
BASHKIMIN E OPERATOREVE EKONOMIK “PRO GREEN” SHPK & “HE & SK 11” SHPK 

& “STUDIO SERVICES K – SA” SH.P.K, PERFAQESUAR NGA OE “PRO GREEN” SHPK, 

ME ADRESE RRUGA “KAVAJES”, QENDRA “SUN TOWER”, KATI 8, AP.30, TIRANE 
 

* * * 
Procedura e prokurimit: E Kufizuar, Sherbime, (Procedure e Pershpejtuar-Rindertimi) 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-17371-01-18-2022 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sherbimi i mbikqyrjes se punimeve me objekt: “Rindertimi i 

“Ures se Zeze” mbi lumin “Drin” dhe Rehabilitimi i rruges “Inxhinier Gjadri”, Lezhe”. 
 
Kohezgjatja e kontrates: Afati i realizimit te mbikqyrjes se punimeve do te jete i  njejte me afatin e 
realizimit te punimeve nga shoqeria ndertimore e cila do te zbatoje punimet. 
 
Kohezgjatja e Marreveshjes Kuader: 12 Muaj nga data e nenshkrimit te saj. 
 
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- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “AVE CONSULTING” Shpk, me Nuis K81321002M & 

“TAULANT” Shpk, me Nuis K61617040L, 
 

2- Operatori Ekonomik “GJEOKONSULT & CO” Shpk, me Nuis K91810005U, 
 

3- Operatori Ekonomik “MAGNA CHARTA” Shpk, me Nuis L92318021H, 
 

4- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “MCE” Shpk, me NuisL72203065K & “REAN 95” Shpk, me 

Nuis J61827043V, 
 

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


Buletini i Posaçëm Nr.18 datë 11 Shkurt 2022                   Agjencia e Prokurimit Publik 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510      https://www.app.gov.al  12/21 

 

5- Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO” Shpk, me Nuis L01717030C, 
 

6- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “PRO GREEN” Shpk, me Nuis M11517040F& “HE & SK 
11” Shpk, me Nuis L19008502B& “STUDIO SERVICES K – SA” Shpk, me Nuis L71305518R, 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 
1- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “AVE CONSULTING” Shpk, me Nuis K81321002M & 

“TAULANT” Shpk, me Nuis K61617040L, 
2- Operatori Ekonomik “GJEOKONSULT & CO” Shpk, me Nuis K91810005U, 
3- Operatori Ekonomik “MAGNA CHARTA” Shpk, me Nuis L92318021H, 
4- Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO” Shpk, me Nuis L01717030C, 
 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
I. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “AVE CONSULTING” Sh.p.k, me Nuis K81321002M & 

“TAULANT” Sh.p.k, me Nuis K61617040L, 
Nga verifikimi ne SPE rezulton se: 
Se pari, nuk ploteson piken 2.3.2 te kushteve te veçanta te kualifikimit, ku parashikohet se: 
Operatorët ekonomike duhet të dëshmojnë se disponojnë licensë profesonale për mbikqyrje te 
punimeve te zbatimit si dhe për kategorite e nevojshme për zbatimin e kontratës. 
 
PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI 
NP-1  Punime gërmimi në tokë. 
NP-4    Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. 
NP-5    Punime nëntokësore, ura e vepra arti. 
NP-7    Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. 
NP-9   Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. 
NP-11  Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm 
dhe shpërndarjen e energjisë. 
NP-12  Punime të inxhinierisë mjedisore 
PUNIME SPECIALE NDERTIMI 
NS-1  Punime për prishjen e ndërtimeve 
NS-6    Sinjalistika rrugore jondriçuese. 
NS-7    Barriera dhe mbrojtje rrugore. 
NS-8   Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri. 
NS-9    Punime strukturore speciale. 
NS-18    Punime topogjeodezike. 
NS-20    Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. 
Operatorët e huaj duhet të plotësojnë kërkesat e liçensave profesionale që disponojnë të lëshuara 
nga vëndi i origjinës sipas përcaktimeve më sipër. Operatori ekonomik i huaj të këte në licencën e 
tij ato kategori punimesh të kërkuar në dokumentat e tenderit, pavarësisht se kategoria e kërkuar, 
nuk korespodon me të njëjtin numer kategorie me kategorinë e punimeve në liçencën e një operatori 
të huaj të lëshuar nga vëndi i origjinës. Në rast të shpalljes fitues të një operatori ekonomik të huaj, 
ky i fundit do të ekuivalentoje licencën përpara lidhjes së kontratës dhe fillimit të punimeve sipas 
legjislacionit përkatës. 
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KVO thekson se per te permbushur kete kriter OE-te duhet te paraqesin licensë profesonale për 
mbikqyrje te punimeve te zbatimit qe perfshin kategorite e kerkuara ne DST. 
 
Nga verifikimi ne SPE rezulton se njeri nga anetaret e BOE, konkretisht OE “AVE 

CONSULTING” Sh.p.k, nuk ka paraqitur licensën profesonale për mbikqyrje te punimeve te 

zbatimit, duke mos permbushur kete kriter 
 
Se dyti, nuk ploteson piken 2.3.4 te kushteve te veçanta te kualifikimit, ku parashikohet se: 
Ofertuesi duhet të ketë në stafin e tij, dhe të figurojnë në liçencën e shqërisë (Drejtues teknik) 
përsoneli si më poshtë: 
a. Inxhinier Ndërtimi      1 (nje) 
b. Arkitekt      1 (nje) 
c. Inxhinier Elektrik      1 (nje) 
d. Inxhinier Hidroteknik     1 (nje) 
e. Inxhinier Mjedisi     1 (nje) 
f. Inxhinier Gjeodet     1 (nje) 
g. Inxhinier Gjeolog     1 (nje) 
h. Inxhinier Mekanik     1 (nje) 
 
Si dëshmi për stafin e mësiperm të paraqiten dokumentet si Diploma, Liçencat profesionale 
përsonale të mbikëqyrjes, Kontrata e punës si dhe të figurojnë në Listë pagesat e punonjësve të 
shoqërisë për periudhen Shtator 2021 – Nentor 2021. Për këtë si dëshmi duhet të dorëzohen 
listëpagesat perkatese. 
 
KVO thekson se per te permbushur kete kriter OE-te duhet te paraqesin dokumentet si Diploma, 
Liçencat profesionale përsonale të mbikëqyrjes, Kontrata e punës per stafin e mesiperm si dhe te 
figurojne në liçencën e shqërisë. 
 
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se njeri nga anetaret e BOE, konkretisht OE “AVE 

CONSULTING” Sh.p.k, nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne lidhje me stafin teknik te 

shoqerise. 
 
Gjendur perpara ketij fakti, KVO verifikoi marreveshjen e bashkepunimit ndermjet paleve pjese te 
BOE-se ne te cilen eshte percaktuar se shoqeria “AVE CONSULTING” Sh.p.k do te mbuloje 

kategorite e meposhtme: 
NP-1 Punime gërmimi në tokë. 
NP-4 Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. 
NP-5 Punime nëntokësore, ura e vepra arti. 
NP-7 Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. 
NP-9 Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. 
NP-12 Punime të inxhinierisë mjedisore 
NS-1 Punime për prishjen e ndërtimeve 
NS-6 Sinjalistika rrugore jondriçuese. 
NS-7 Barriera dhe mbrojtje rrugore. 
NS-8 Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri. 
NS-9 Punime strukturore speciale. 
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Sa me siper duke qene se njeri nga anetaret e ketij BOE, konkretisht OE “AVE CONSULTING” 

Sh.p.k, nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne lidhje me stafin teknik te shoqerise, ky kriter 
konsiderohet i papermbushur. 
 
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) 
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 e 

Bashkimit te operatoreve ekonomik “AVE CONSULTING” Sh.p.k, & “TAULANT” Sh.p.k, per 

mos permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese. 
 
Si perfundim, në mbështetje të nenit 92, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, Bashkimit 

te operatoreve ekonomik “AVE CONSULTING” Sh.p.k, & “TAULANT” Sh.p.k, skualifikohet. 
 
II. Operatori Ekonomik “GJEOKONSULT & CO” Sh.p.k, me Nuis K91810005U, 
Nga verifikimi ne SPE rezulton se nuk ploteson piken 2.3.4, te kritereve te vecanta te kualifikimit 
ku parashikohet se OE duhet të kenë në stafin e tyre, dhe të figurojnë në liçencën e shqërisë 
(Drejtues teknik) përsoneli si më poshtë: 
a. Inxhinier Ndërtimi      1 (nje) 
b. Arkitekt      1 (nje) 
c. Inxhinier Elektrik      1 (nje) 
d. Inxhinier Hidroteknik     1 (nje) 
e. Inxhinier Mjedisi     1 (nje) 
f. Inxhinier Gjeodet     1 (nje) 
g. Inxhinier Gjeolog     1 (nje) 
h. Inxhinier Mekanik     1 (nje) 
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Si dëshmi për stafin e mësiperm të paraqiten dokumentet si Diploma, Liçencat profesionale 
përsonale të mbikëqyrjes, Kontrata e punës si dhe të figurojnë në Listë pagesat e punonjësve të 
shoqërisë për periudhen Shtator 2021 – Nentor 2021. Për këtë si dëshmi duhet të dorëzohen 
listëpagesat perkatese. 
 
KVO thekson se per te permbushur kete kriter OE-te, duhet te paraqesin dokumentet si Diploma, 
Liçencat profesionale përsonale të mbikëqyrjes, Kontrata e punës per stafin e mesiperm si dhe te 
figurojne në liçencën e shqërisë. 
 
Nga verifikimi ne SPE, rezulton se OE nuk plotesonpiken 2.3.4, te kritereve te vecanta te 
kualifikimit ne lidhje me disponimin e nje drejtuesi teknik “Arkitekt”, pasi per te permbushur kete 

kriter, ka paraqitur dokumentacion per Zj. Leonora Zaloshnja dhe Zj. Elizabeta Kaja, te diplomuar 
si Arkitekt, por asnjera nga keto te fundit nuk figuron ne Licensen e shoqerise nr. MK.1735/20 date 
27.01.2021, te paraqitur nga OE ne SPE. 
 
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) 
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 e 

Bashkimit te operatoreve ekonomik “GJEOKONSULT & CO” Sh.p.k, per mos permbushje te 

kritereve te vecanta kualifikuese. 
 
Si perfundim, në mbështetje të nenit 92, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, Bashkimit 

te operatoreve ekonomik “GJEOKONSULT & CO” Sh.p.k, skualifikohet. 
 
III. Operatori Ekonomik “MAGNA CHARTA” Sh.p.k, me Nuis L92318021H, 
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Nga verifikimi ne SPE rezulton se nuk ploteson piken 2.3.4,te kritereve te vecanta te kualifikimit ku 
parashikohet se OE duhet të kenë në stafin e tyre, dhe të figurojnë në liçencën e shqërisë (Drejtues 
teknik) përsoneli si më poshtë: 
a. Inxhinier Ndërtimi      1 (nje) 
b. Arkitekt      1 (nje) 
c. Inxhinier Elektrik      1 (nje) 
d. Inxhinier Hidroteknik     1 (nje) 
e. Inxhinier Mjedisi     1 (nje) 
f. Inxhinier Gjeodet     1 (nje) 
g. Inxhinier Gjeolog     1 (nje) 
h. Inxhinier Mekanik     1 (nje) 
 
Si dëshmi për stafin e mësiperm të paraqiten dokumentet si Diploma, Liçencat profesionale 
përsonale të mbikëqyrjes, Kontrata e punës si dhe të figurojnë në Listë pagesat e punonjësve të 
shoqërisë për periudhen Shtator 2021 – Nentor 2021. Për këtë si dëshmi duhet të dorëzohen 
listëpagesat perkatese. 
 
KVO thekson se per te permbushur kete kriter OE-te, duhet te paraqesin dokumentet si Diploma, 
Liçencat profesionale përsonale të mbikëqyrjes, Kontrata e punës, per stafin e mesiperm si dhe te 
figurojne në liçencën e shqërisë. 
 
Nga verifikimi ne SPE, rezulton:  
Se pari, nuk ka paraqitur asnje dokumentacion qe provon disponimin e nje drejtuesi teknik si 
Inxhinier Gjeolog. 
 
Se dyti, OE per te provuar disponueshmerine e 1 (nje) Inxhinier Mjedisi, ka paraqitur 
dokumentacion per Z. Zarif Dervishi, ku nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se ky i fundit  
eshte i diplomuar ne degen “Kimi”, si “Kimist Teknolog”, prane Fakultetit te Shkencave te Natyres 

ne Universitetin e Tiranes. 
 
Theksojme se per te permbushur piken 2.3.4, OE-te, per drejtuesin teknik inxhinier mjedisi te 
shoqerise, duhet te paraqesin dokumentacion per nje nga drejtuesit teknik i cili duhet te jete i pajisur 
me diplome per inxhinieri mjedisi te leshuar nga nje Fakultet Inxhinierik i cili ka program studimi 
per Inxhinieri Mjedisi. 
 
Rrjedhimisht dokumentacionin i paraqitur nga “OE” (diploma si Kimist-Teknolog) nuk permbush 
kerkesat e pikes 2.3.4, te DST-se, pasi OE nuk disponon 1(nje) Inxhinier Mjedisi dhe nje Inxhinier 
Gjeolog. 
 
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) 
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, 
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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 e 

Operatorit Ekonomik “MAGNA CHARTA” Sh.p.k, per mos permbushje te kritereve te vecanta 

kualifikuese. 
 
Si perfundim, në mbështetje të nenit 92, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, Operatori 

Ekonomik “MAGNA CHARTA” Sh.p.k, skualifikohet. 
 
IV. Operatori Ekonomik “NOVATECH STUDIO” Sh.p.k, me Nuis L01717030C, 
Nga verifikimi ne SPE rezulton se: 
Se pari, nuk ploteson kriterin 2.2.2, te kritereve te vecanta te kualifikimit ku parashikohet se OE-te 
duhet te paraqesin një dokument që vërteton se (subjekti juaj) i ka plotësuar te gjitha detyrimet te 
maturuara te taksave dhe tarifave vendore te vitit 2021, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes 
Vendore. (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë 
këtë dokument) 
 
Per te permbushur kete kriter OE- te duhet te paraqesin një dokument që vërteton se (subjekti juaj) i 
ka plotësuar te gjitha detyrimet te maturuara te taksave dhe tarifave vendore te vitit 2021. 
 
Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se OE nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne lidhje 
me plotesimin e ketij kriteri. 
 
Se dyti, nuk ploteson kriterin 2.3.4, te kritereve te vecanta te kualifikimit ku parashikohet se OE 
duhet të kenë në stafin e tyre, dhe të figurojnë në liçencën e shqërisë (Drejtues teknik) përsoneli si 
më poshtë: 
a. Inxhinier Ndërtimi      1 (nje) 
b. Arkitekt      1 (nje) 
c. Inxhinier Elektrik      1 (nje) 
d. Inxhinier Hidroteknik     1 (nje) 
e. Inxhinier Mjedisi     1 (nje) 
f. Inxhinier Gjeodet     1 (nje) 
g. Inxhinier Gjeolog     1 (nje) 
h. Inxhinier Mekanik     1 (nje) 
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Si dëshmi për stafin e mësiperm të paraqiten dokumentet si Diploma, Liçencat profesionale 
përsonale të mbikëqyrjes, Kontrata e punës si dhe të figurojnë në Listë pagesat e punonjësve të 
shoqërisë për periudhen Shtator 2021 – Nentor 2021. Për këtë si dëshmi duhet të dorëzohen 
listëpagesat perkatese. 
 
Theksojme se per te permbushur piken 2.3.4, OE-te, per drejtuesin teknik inxhinier mjedisi te 
shoqerise, OE duhet te paraqesin dokumentacion per nje nga drejtuesit teknik i cili duhet te jete i 
pajisur me diplome per inxhinieri mjedisi te leshuar nga nje Fakultet Inxhinierik i cili ka program 
studimi per Inxhinieri Mjedisi. 
 
Nga verifikimi ne SPE, rezulton se OE per te provuar disponueshmerine e 1(nje) Inxhinier Mjedisi, 
ka paraqitur dokumentacion per Zj. Silvana Hila (Nenshati), ku nga verifikimi i dokumentacionit 
rezulton se kjo e fundit eshte diplomuar ne degen “Kimi Industriale”, si “Kimist Teknolog” prane 

Fakultetit te Shkencave te Natyres ne Universitetin e Tiranes.  
 
Rrjedhimisht dokumentacionin i paraqitur nga “OE” (diploma si Kimist-Teknolog) nuk permbush 
kerkesat e pikes 2.3.4, te DST-se pasi OE nuk disponon 1(nje) Inxhinier Mjedisi. 
 
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) 
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 e 

Operatorit Ekonomik “NOVATECH STUDIO” Sh.p.k, per mos permbushje te kritereve te vecanta 
kualifikuese. 
 
Si perfundim, në mbështetje të nenit 92, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, Operatori 

Ekonomik “NOVATECH STUDIO” Sh.p.k, skualifikohet. 
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* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 
ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër: 
 
- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “MCE” Shpk, me Nuis L72203065K & “REAN 95” Shpk, me 

Nuis J61827043V, 
- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “PRO GREEN” Shpk, me Nuis M11517040F & “HE & SK 

11” Shpk, me Nuis L19008502B & STUDIO SERVICES " K - SA" Sh.p.k, me Nuis L71305518R. 
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 02/02/2022 
 
Ankesa: Nuk Ka 
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