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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

  

Nr.__________ prot.                                                                                Tiranë, më____, ____, 2020 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Datë:      18/11/2020 

 

Nga:       Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Tiranë 

 

Për:        Bashkimin e operatorëve ekonomikë: “AKM Albanian Investment Group” sh.p.k me  

               NIPT L72230026K dhe “Colombo” shpk me NIPT J82916489E. 

 

Adresa:  1. Njësia Administrative nr.7, Rruga Adem Seit Kruja, nr.13, kati i 1-rë, Tiranë 

     2. Lagjja Kryengritja e Fierit, Rruga Vangjel Rrushku, Godina nr.67, Fier 

 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim 

 

Numri i referencës së procedurës:  REF-74704-10-09-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mirëmbajtje e Thellë në Qendrën Komunitare Shkozë dhe 

ambjentet ndihmëse. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:   deri më 60 ditë nga nënshkrimi 

Fondi Limit: 5 997 569 (pesë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e 

gjashtëdhjetë e nëntë) Lekë pa Tvsh. 

Burimi i Financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 02.11.2020                       

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë, këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara si 

më poshtë:  

 

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “AKM Albanian Investment Group” sh.p.k me 

NIPT L72230026K dhe “Colombo” sh.p.k me NIPT J82916489E me ofertë ekonomike: 

5,817 575 (pesë milion e tetëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e pesë) 

Lekë pa Tvsh.  
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2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “ARB & TRANS-2010” sh.p.k me NIPT 

J82916489E dhe “Kupa” sh.p.k me NIPT K51615512C, me ofertë ekonomike 

5,654,867.77 (pesë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e katër mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë 

e shtatë pikë shtatëdhjetë e shtatë) Lekë pa Tvsh. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “ARB & TRANS-2010” sh.p.k me NIPT J82916489E dhe 

“Kupa” sh.p.k me NIPT K51615512C. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Nuk është paraqitur vertetim xhiro vjetore nga operatori ekonomik Kupa shpk. Rrjedhimisht nuk 

plotëson kërkesat e pikës 2.2 a) të kapacitetit ekonomik dhe financiar të kritereve të veçanta 

Shtojca Nr.11. 

2. Nuk është paraqitur listepagesa e muajit Shtator 2020 nga operatori ekonomik Kupa shpk. 

Rrjedhimisht nuk plotëson kërkesat e pikës 2.3.4 dhe 2.3.5) të kapacitetit teknik të kritereve të 

veçanta Shtojca Nr.11. 

3. Nuk është paraqitur vërtetim për pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për 

punonjësit për muajin Shtator 2020 dhe rezulton me detyrime të pa paguara (muaji Shtator 2020) 

nga operatori ekonomik Kupa shpk. Rrjedhimisht nuk plotëson kërkesat e pikës 2.3.4 të kapacitetit 

teknik të kritereve të veçanta Shtojca Nr.11. 

4. Nuk është paraqitur vërtetim për pagesën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për 

punonjësit për muajin Shtator 2020 nga operatori ekonomik ARB & TRANS-2010 shpk. 

Rrjedhimisht nuk plotëson kërkesat e pikës 2.3.4 të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta 

Shtojca Nr.11. 

5. Nuk është paraqitur e rregullt Shtojca 4/1 pasi nuk është plotësuar paragrafi i dytë, mungon 

përcaktimi i emrit të personit përgjegjës nga operatori ekonomik ARB & TRANS-2010 shpk. 

Rrjedhimisht nuk plotëson kërkesat e pikës 1 c) të kritereve të veçanta Shtojca Nr.11. 

6. Nuk është paraqitur dokumentacion për të provuar kryerjen e punëve të ngjashme sipas vlerave 

të pjesëmarrjes në kontratën e bashkëpunimit nga operatori ekonomik ARB & TRANS-2010 shpk. 

Rrjedhimisht nuk plotëson kërkesat e pikës 2.2 d) të kapacitetit ekonomik dhe financiar të kritereve 

të veçanta Shtojca Nr.11. 

7. Nuk është paraqitur dokumentacion për asnjë mjet/pajisje sipas vlerave të pjesëmarrjes në 

kontratën e bashkëpunimit nga operatori ekonomik ARB & TRANS-2010 shpk. Rrjedhimisht nuk 

plotëson kërkesat e pikës 2.3.13 të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta Shtojca Nr.11. 

8. Nuk është paraqitur dokumentacion i përkthyer dhe i noterizuar për asnjë katalog ose skedë 

teknike sipas kërkesave tëpikës 2.3.12 të kapacitetit teknik të kritereve të veçanta Shtojca Nr.11. 

Rrjedhimisht nuk plotëson kërkesat e pikës 1 paragrafi 3 të kritereve të përgjithshme Shtojca 

Nr.11. 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatorëve ekonomikë: 

“AKM Albanian Investment Group” sh.p.k me NIPT L72230026K dhe “Colombo” sh.p.k me 

NIPT J82916489E se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 5 817 575 (pesë milion 

e tetëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e pesë) Lekë pa Tvsh, me kohëzgjatje 

deri 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve Publike, 

me adresë; Rruga “5 Maji”, God.17, Tiranë pranë sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

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

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të bëhet 

anulimi i procedurës sipas parashikimeve të nenit 24 të Ligjit Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për 

Prokurimin Publik” (i ndryshuar). 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë më datë 10.11.2020 

Ankesa: Nuk ka pasur. 

 

 

 

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Erindi Bejko 

 


