
 
Drejtoria  Rajonale  Tiranë 
 

OSSH  Sh.a   Drejtoria Rajonale Tirane                                                               Adresa :   Rr. Reshit Petrela ,perballeDispanserise Tiranë, Shqipëri 
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Nr. _______Prot.                                                                                Tirane, me      /      /  2020 

 

                                         

                                   FORMULARI   I  NJOFTIMIT  TË  FITUESIT 

 

Data: 09.11.2020 

 

Për Operatorin Ekonomik:  Shoqeria “KTHELLA” sh.p.k me adrese selie ne Lezhe, 

Rreshen Kompleksi Kthella Resort, Rruga "Shen Vicenso De Paolo", perballë varrezave të 

Qytetit  Rreshen. 

Procedura  e prokurimit: Procedure e hapur me mjete elektronike / pune. 

  

Numri  i referencës së procedurës: REF-70995-09-08-2020  

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Zgjatim i Fiderit  E-10 ne  zonen e Petreles. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 5(pese) muaj nga dorezimi i sheshit  

te  ndertimit. 

 

Publikime   të  mëparshme: Nuk  ka.  

 

Kriteret  e përzgjedhjes së fituesit:  Cmimi më i ulët X; Oferta ekonomikisht më e favorshme. 

 

Njoftojme se kane qenë pjesëmarrës në kete procedure si ofertues operatoret ekonomike me 

vlera te ofruara si me poshte: 

 

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Shoqeria “GRIALD & Shoqeria NIKA” sh.p.k me 

perkatesisht me NIPT J68117216Cdhe J76705047U, me vlere te ofertes 111,939,097 

(njeqind e njembedhjete milion e nenteqind e tridhjete e nente mije e nentedhjete e shtate) 

leke pa TVSH.   

 

2. Shoqeria  EN- EL sh.p.k  me  NIPT L22405011A,  pa  paraqitur  vlere  te ofertes. 

 

 



 
Drejtoria  Rajonale  Tiranë 
 

OSSH  Sh.a   Drejtoria Rajonale Tirane                                                               Adresa :   Rr. Reshit Petrela ,perballeDispanserise Tiranë, Shqipëri 

NIPT: L81530018 

 

3. Shoqeria “KTHELLA” sh.p.k me NIPT J69303023D me vlere te ofertes 108,904,710 

(njeqind e tete milion e nenteqind e kater mije e shtateqind e dhjete) leke pa TVSH.      

 

I. Jane  s’kualifikuar ofertuesit:  

 

1. Shoqeria EN- EL sh.p.k, pasi pasi ka paraqitur vetem formularin e ofertes pa vlere ekonomike 

dhe asnje dokumentacion tjeter ligjor, ekonomik dhe teknik profesional te kerkuar nga 

Autoriteti  Kontraktor .  

2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Shoqeria “GRIALD & NIKA” sh.p.k pasi nuk kane 

paraqitur dokumentacionin sipas DST-se se publikuar nga AK. Konkretisht ky bashkim 

operatoresh nuk ka permbushur kriteret  si vijon: Njeri nga anetaret e bashkimit te operatoreve 

ekonomike ka mangesi  ne dokumentacioninn e paraqitur konkretisht tek: Shtojca 12 e DST 

“Kriteret e pergjithshme te pranimit” kerkesat e parashikuara ne paragrafin a, tek “Kriteret e 

vecanta te pranimit” Kreu “Per kapacitetin ekonomik dhe financiar“ kerkesat e parashikuara 

ne paragrafin 2.2/ Pika d, Kreu “Kapaciteti Teknik dhe Profesional” kerkesat e parashikuara 

ne paragrafin 2.3.1 / Pikat b, c dhe d / paragrafet 1,2,3 (perkatesisht mangesi ne dokume- 

ntacionin autorizim prodhuesi, katalogjet, raport teste). 

 

Per  keto  arsye: 

 

Referuar Kritereve te DST-se te publikuar nga Autoriteti Kontraktor ku eshte percaktuar 

shprehimisht se: “Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të 

pasakta, konsiderohen si  kushte për s`kualifikim”; si dhe referuar nenit 53 pikes 3 te LPP-se ku 

percaktohet se: Autoriteti Kontraktor, ne zbatim te pikes te ketij neni, vlereson me oferte te 

vlefshme, vetem nese ajo eshte ne perputhje me te gjitha kerkesat dhe specikimet e percaktuara ne 

njoftimin e kontrates dhe ne  dokumentet e tenderit , pa rene ndesh me percaktimet e nenit 54 te 

ketij Ligji; 

 

Ofertat e Operatoreve Ekonomike  te mesiperm  jane  refuzuar / s`kualifikuar nga  Komisioni  

i  Vleresimit  te  Ofertave  prane  Autoritetit  Kontraktor. 

 

II. Ne lidhje me dokumentacionin e paraqitur nga Operatori Ekonomik Shoqeria “KTHELLA” 

sh.p.k, Komisioni i Vleresimit te Ofertave prane Autoritetit Kontraktor pas shqyrtimit te 

dokumentacionit te paraqitur, konkludon se ky operator ekonomik ploteson Kriteret e 

Pergjithshmet e Pranimit / Kualifikimit. Ky operator ekonomik dokumentacionin ligjor, 

administrativ dhe teknik e ka te rregullt konform kerkesave te Dokumentave Standarte te 

Tenderit. Gjithashtu ky operator ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit ne zbatim te  
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Legjislacionit te Prokurimit Publik perkatesisht VKM Nr.914 date 29.12.2014 te ndryshuar dhe 

Ligjit “Per Prokurimin  Publik” te ndryshuar. 

Referuar nenit 53 pikes 3 te LPP-se ku percaktohet se: “Autoriteti Kontraktor, ne zbatim te 

pikes te ketij neni, vlereson me oferte te vlefshme, vetem nese ajo eshte ne perputhje me te 

gjitha kerkesat dhe specikimet e percaktuara ne njoftimin e kontrates dhe ne dokumentet e 

tenderit, pa rene ndesh me percaktimet e nenit 54 te ketij Ligji”, Komisioni i Vleresimit te 

Ofertave prane AK-se ka vendosur  te pranoje oferten e Operatorit Ekonomik Shoqeria 

“KTHELLA” sh.p.k dhe  te kualifikoje si oferte te vlefshme oferten e paraqitur nga operator 

ekonomik. 

 

Renditja perfundimtare e operatoreve ekonomike te kualifikuar nga Autoriteti Kontraktor 

eshte:  

1. Operatori Ekonomik Shoqeria “KTHELLA” sh.p.k, me vlere te ofertes 108,904,710 

(njeqind e tete milion e nenteqind e kater mije e shtateqind e dhjete)  leke pa TVSH.    

Autoriteti  Kontraktor  konkludoi : 

Oferta e Operatorit Ekonomik Shoqeria “KTHELLA” sh.p.k. eshte edhe oferta ekonomikisht me 

e ulet.       

Referuar nenit 55 pikes 1 germa a dhe pika 5 e LPP-se ku percaktohet se: Oferta fituese duhet 

te jete: Oferta  qe ne baze te kerkesave dhe kritereve te percaktuara ne dokumentet e tenderit 

ploteson kerkesat e objektit te prokurimit me cmimin me te ulet;  Pika 5 Autoriteti Kontraktor 

percakton oferten me te mire  pas krahasimit dhe vleresimit te ofertave.  

 

Ne perfundim, oferta fituese eshte oferta e Operatorit Ekonomik Shoqeria “KTHELLA” 

sh.p.k me vlere te ofertes 108,904,710 (njeqind e tete milion e nenteqind e kater mije e 

shtateqind e dhjete) leke pa TVSH.   

Në përfundim te vleresimit, fitues i procedurës se prokurimit me objekt  Zgjatim  i  Fiderit  E 

-10 ne zonen e Petreles, me fond limit 113,900,803 (njeqind e trembedhjete milion e 

nenteqind mije e teteqind e tre) lekë pa TVSH, shpallet Operatori Ekonomik Shoqeria  

“KTHELLA”sh.p.k. 

* * * 

Duke iu referuar procedures së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik Shoqeria  

“KTHELLA”sh.p.k., me adrese selie ne Lezhe Rreshen, Kompleksi Kthella Resort, Rruga 

"Shen Vicenso De Paolo", perballë varrezave të Qytetit Rreshen me NIPT J69303023D, se 

oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 108,904,710 (njeqind e tete milion e 
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nenteqind e kater mije e shtateqind e dhjete) leke pa TVSH, se është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonale Tirane /OSSH sh.a, Rruga 

Reshit Petrela, perballe Dispanserise Tirane, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes / publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi  i  klasifikimit  është  bërë  në  datë  28.10.2020. 

 

Ankesa:  Nuk ka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


