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Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
Oferta e paraqitur nga operatori i mësipërm ekonomikë është identifikuar si ofertë e pasuksesshme 
pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale.  
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Alb-Building” 

shpk se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë,  sigurimin e 
kontratës prej 15 % të vlerës së saj, siç parashikohet në Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për 

përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”, Neni 43, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së 
këtij njoftimi.  
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 27 / 10 / 2020 
Ankesa: Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 

 
BASHKIA TIRANË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 
MARRËVESHJEN KUADËR 

 
Drejtuar:   

1. Operatorit ekonomik “Alb-Star” shpk Adresa: Zona Industriale, Patos, Nr. Pasurie 69/29, 
Zona kadastrale Nr. 2890, Patos, Fier. 

2. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Ante Group” shpk & “AGB 3” shpk  & “L.T.E 
Construction shpk” shpk & “Mane/TCI” shpk Adresa: Lagjia “Barrikada”, Zona Kadastrale 

Nr. 8501, Godina me Nr. Pasurie 3/423ND, Tiranë. 
3. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Arifaj” shpk & “Kevin Construksion” shpk & “Denis-

05” shpk Adresa: Rruga “Urani Pano”, Ap. C-07, Kati i gjashtë, Hyrja 10, Tiranë. 
4. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Curri” shpk & “Xhengo” shpk Adresa: Njësa 

Administrative Nr. 10, Rruga “Kajo Karafili”, Nd. 2, H. 4, Ap. 3, 1001, Tiranë. 
5. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Dajti Park 2007” shpk & “GBK” shpk & “Senka” shpk 

& “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk  Adresa: Rruga “Bardhok Biba”, Pallati Trema, Hyrja C, 
Kodi Postar 1016, Tiranë. 

6. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Edicom” shpk & “2T” shpk  Adresa: Rruga “Him 

Kolli”, Pallati 2T, Kati II, Njësia Administrative Nr. 10, Tiranë. 
7. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Ferro Beton & Construction Co” shpk & “Inerti” shpk  

Adresa: Vorë, Km. 20, Tiranë. 
8. Operatorit ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha  Adresa: Njësia 5, Rruga “Dora D’Istria”, 

hyrja Nr. 6, Pasuria me Nr. 7/637 + 1 – N2, 7/637 + 2 – N1, Z.K 8270, Tiranë. 
9. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk & “Junik” shpk  Adresa: Rruga “Don 

Bosko”, Pallati Meld, kati i dytë, Tiranë. 
10. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Kronos Konstruksion” shpk & “Everest” shpk & 

“Arb&Trans-2010” shpk Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, pranë ish ekspozitës Shqipëria 

Sot, Tiranë. 
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11. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Kupa” shpk & “Selami” shpk & “Alb-Edil” shpk 

Adresa: Rruga “Berisha”, Argjinatura me Nr. Pasurie 482, Çerkeze, Kamëz, Tiranë. 
12. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Progeen” shpk & “Kurti-07” shpk & “Sina 98” shpk 

Adresa: Rruga “Shyqyri Bërxolli”, Pallati Intecosat, Tiranë. 
13. Operatorit ekonomik “Salillari” shpk Adresa: Lagjia “Vorë”, Rruga e Vjetër, Vorë-Marikaj, 

Km. 1, Godina katër katëshe, Kati III, Nr. 5, Vorë, Tiranë. 
14. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk & “Kthella” shpk 

Adresa: Lagjia “Pjetër Budi”, Burrel. 
15. Bashkimit të Operatorëve ekonomik “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” 

shpk Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Zef Jubani”, Ndërtesa 15, Hyrja 19, Ap. 1, Kodi 

Postar 1019, Tiranë. 
 
Lloji i procedurës së prokurimit: “Tender i Kufizuar” me Marrëveshje Kuadër në kuadër të procesit 

të rindërtimit.    
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73516-09-30-2020 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e 

shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona “Kombinat”  Bashkia Tiranë”.  
 
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, me vlerat përkatëse të 
ofruara: 
 

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Luem Trade & Construction” shpk & “Franko 

Construction” shpk & “Vëllezërit Hysa” shpk NUIS L42215023A   &   NUIS K81331024A 
& NUIS  K12911201C   

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “S.AG” shpk & “North West Construction” LLC, NUIS  

K51802003G&NUIS 1001297281 
3. Operatori ekonomik “4 A-M” shpk, NUIS K92005016L 
4. Operatori ekonomik “Agi Kons” shpk,NUIS K21622001M 
5. Operatori ekonomik “Alb-Star” shpk, NUIS J62903512W 
6. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Alba Konstruksion” shpk & “Vind” shpk NUIS  

J61812013R&NUIS  L38612301T  
7. Operatori ekonomik “Alb-Building” shpk , NUIS J69102508C 
8. Operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj, NUIS 

K91326028I  
9. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ante Group” shpk   &   “AGB 3” shpk & “Mane/TCI” 

shpk & “L.T.E Construction” shpk, NUIS J62904100D&NUIS  L22321003R&NUIS  
K22203004A&NUIS  L78006801F   

10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Arifaj” shpk  &  “Kevin Construksion” shpk & “Denis-
05” shpk, NUIS J76418907K&NUIS K71401004W& NUIS  K51518029B    

11. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Bami” shpk  &  “Agri Construction” shpk,  NUIS  
J94416206R  &  NUIS  K01725001F   

12. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Boshnjaku. B” shpk  &  “Pesë Vëllezërit” shpk&“Egeu 

Stone” shpk, NUIS K72627402H&NUIS L22925402C&NUIS  L63916002I   
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13. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Company Riviera 2008” shpk  &  “Pepa Group” shpk &  

“Nika” shpk, NUIS K81716011V & NUIS L42215009L & NUIS  J76705047U 
14. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Curri” shpk  &  “Xhengo” shpk, NUIS  

J67902718S&NUIS J64103171M 
15. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Dajti Park 2007” shpk  &  “GBK” shpk & “Senka” shpk 

& “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk, NUIS  K11507003S &  NUIS  L71620007K & NUIS  
J94808405Q & NUIS J66902027T & NUIS  K57923807W 

16. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “ED Konstruksion” shpk  &  “Glavenica” shpk & 

“Shendelli” shpk & “Spektri” shpk, NUIS K61625001I&NUIS  K17710805A & NUIS  
K07924803N &   NUIS  J62903555F. 

17. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Edicom” shpk  & “2T” shpk, NUIS  J61813038H &  
NUIS  K01731001M   

18. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ergi” shpk  &  “BE-IS” shpk, NUIS  K02727229P & 
NUIS K71412003A 

19. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ferro-Beton & Construction & Co” shpk  &  “Inerti” 

shpk, NUIS  K21505001Q & NUIS  J66926804L 
20. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Fusha” shpk & “Sireta 2F” shpk                                                        

NUIS J61922018S&NUIS K51501008J 
21. Operatori ekonomik “G.P.G Company” shpk, NUIS  J64324443V   
22. Operatori ekonomik “Geci” shpk, NUIS  K71829801O  
23. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Gjikuria” shpk  &  “Rej” shpk & “Lala” shpk & “Instituti 

Dekliada-Alb” shpk, NUIS  J62903456H &  NUIS  J93711608Q   &  NUIS  
J76418903B&NUIS  K71606006A 

24. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha, NUIS  J91815014U  
25. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Hastoçi” shpk  &  “Bahas” shpk, NUIS  

J62028009B&NUIS J61827083D 
26. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ina” shpk  &  “Larti” shpk, NUIS J61814009W&NUIS 

J94316024A 
27. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk &“Junik” shpk, NUIS K51712017A 

&NUIS  J68007522L 
28. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kronos Konstruksion” shpk  &  “Everest” 

shpk&“Arb&Trans-2010” shpk, NUIS K41416033P&NUISJ78311921L&  NUIS  
L02325001T. 

29. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kupa” shpk & “Selami” shpk  &  “Alb-Edil” shpk, NUIS 
K51615512C &  NUIS  J77304706L  &  NUIS  K81513046P. 

30. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ndërtim Montimi Patos” sha  &  “Ales Construction” 

shpk, NUIS J63229454K&NUIS  K41622041T. 
31. Operatori ekonomik “Ndërtimi” shpk, NUIS K11325002C. 
32. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “PE-VLA-KU” shpk  &  “K.M.K.” shpk  &   “Caushi M” 

shpk, NUISK61716013M&NUIS L78223801E &  NUIS  L88419801O. 
33. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Progeen” shpk  &  “Kurti-07” shpk  &   “Sina 98” shpk, 

NUIS L32113001C& NUIS  K73814201W & NUIS  K01321001T. 
34. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Rafaelo 2002” sha  &  “Delia Group” shpk, NUIS  

K22113003Q &NUIS  J81517002U .  
35. Operatori ekonomik “Salillari” shpk, NUIS J62903125G. 
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36. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “StarTek” shpk & “Aurora Konstruksion” shpk & “Jogi” 

shpk & “B-93” shpk, NUIS L22327007K & NUIS  K02017003I &  NUIS  J63229478K  &  
NUIS  J62903508R. 
 

37. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Trema Engineering 2” shpk & “Bonus” shpk & “Studio 

B&L” shpk, NUIS K21401004R &  NUIS  K72412009E   &  NUIS  K31602125L 
38. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk & “Kthella” shpk  NUIS  

K77524909Q  &  NUIS  K31329048I  &  NUIS  J69303023D 
 

39. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” shpk   

NUIS J67902928O & NUIS  J91915001P  &  NUIS K67911502U 
 

40. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Zdravo” shpk   & “Bajrami N.” shpk, NUIS  J84003411K 
&   NUIS  K02727202O 

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 
1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Luem Trade & Construction” shpk & “Franko 

Construction” shpk & “Vëllezërit Hysa” shpk 
    NUIS L42215023A   &   NUIS K81331024A   &   NUIS  K12911201C   

 
 Në mbështetje të Marrëveshjes së Bashkëpunimit për Bashkimin e shoqërive me Nr. 5460 

Rep. Nr. 4407 Kol. datë 12.10.2020 për objektin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa 
(pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona 
“Kombinat”  Bashkia Tiranë”, palët kanë përcaktuar përqindjen e pjesmarrjes në punë si më 
poshtë: 

- “Luem Trade & Construction” shpk 40 % 
- “Franko Construction” shpk 20 % 
- “Vëllezërit Hysa” shpk 40 % 
Referuar përqindjes së pjesmarrjes së përcaktuar në Marrëveshjen e sipërcituar, shoqëria “Luem 

Trade & Construction” shpk duhet të ketë të punësuar 80 punonjës; shoqëria “Franko 

Construction” shpk duhet të ketë të punësuar 40 punonjës ndërsa shoqëria “Vëllezërit Hysa” shpk 

duhet të ketë të punësuar 80 punonjës. Referuar Vërtetimit lëshuar nga Administrata Tatimore për 
periudhën Qershor 2020 – Gusht 2020 rezulton se shoqëria “Luem Trade & Construction” shpk 

ka mesatarisht 25 punonjës, ndërsa shoqëria “Franko Construction” shpk ka mesatarisht 18 

punonjës.  
Për sa më lart, Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk plotëson DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7. 
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 Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk ka paraqitur Dëshmi Kualifikimi si dhe 
Diploma/Dëshmi për të gjithë stafin teknik të deklaruar, çka bie në kundërshtim me DST, 
Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 4. 

 Shoqëria “Luem Trade & Construction” shpk nuk ka paraqitur Shtojcën 13, Deklaratë mbi 

disponueshmërinë e mjeteve, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, pika 1, gërma “f”. 

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 

“Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni II, Neni 26, pika 8, 
gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat parashikojnë kualifikimin për aftësinë 
teknike  të kandidatëve ofertues, Bashkimi i Operatorëve ekonomik, referuar Shtojcës 13 nuk 
ka aftësinë e duhur teknike  për  realizimin me sukses të kontratës. 
 

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “S.AG” shpk & “North West Construction” LLC  
                                                     NUIS  K51802003G   &   NUIS 1001297281 
 

 I gjithë dokumentacioni i  paraqitur nga Operatori ekonomik North West Construction LLC është 
pa vulë apostile. 

 Operatori ekonomik “North West Construction” LLC nuk plotëson pikën 8 të kapacitetit teknik 

të Dokumenteve Syandarte të Tenderit, gërmat “a”, “b”, “c” “Operatori ekonomik duhet të 

paraqesë certifikatat si më poshtë...” pasi Çertifikatat ISO të kërkuara rezultojnë të pavlefshme, 

konkretisht  Çertifikatën ISO 9001:2015 me vlefshmëri deri në datë 21.08.2020, Çertifikatën 
ISO 14001-2015 me vlefshmëri deri në datë 07.06.2020 dhe Çertifikatën ISO 45001-2018 me 
vlefshmëri deri në datë 21.08.2020. 

 Operatori ekonomik “North West Construction” LLC nëpërmjet marrëveshjes së bashkëpunimit 
ka marrë përsipër të realizojë 85% të punimeve ndërkohë në Shtojcën 13 nuk ka deklaruar asnjë 
makineri.  

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për 

Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni II, Neni 26, pika 8, gërma 
“c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike  të 
kandidatëve ofertues, Bashkimi i Operatorëve ekonomik, referuar Shtojcës 13 nuk ka aftësinë e 
duhur teknike  për  realizimin me sukses të kontratës. 
   

3. Operatori ekonomik “4 A-M” shpk                                             NUIS K92005016L 
 Referuar Vertetimit me Nr. T02871636 datë 17.09.2020, rezulton se shoqëria “4 A-M” shpk ka 

mesatarisht 443 punonjës prej të cilëve 320 janë të angazhuar per proceduren e shpalluar fitues 
nga Bashkia Tirane me objekt: “Rindertimi i 14 objekteve arsimore ne Bashkine Tirane”. Pra, 
shoqeria “4 A-M” shpk ka 123 punonjes te paangazhuar, çka bie në kundërshtim me DST, 
Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7. 

 
4. Operatori ekonomik “Agi Kons” shpk          NUIS K21622001M 

 
 Shoqeria “Agi Kons” shpk ka mesatarisht per periudhen Qershor 2020 - Gusht 2020, 401 

punonjes. 320 punonjes te kesaj shoqerie jane te angazhuar ne kontraten e lidhur me Bashkine  
e Tiranes me objekt “Rindërtimi i 14 objekteve arsimore në Bashkinë e Tiranës”. Pra 
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Operatori ekonomik ka Nr. te pamjaftueshem punonjesish per realizimin e kontrates objekt 
prokurimi me sukses. 

 
5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Alba Konstruksion” shpk & “Vind” shpk 

    NUIS  J61812013R      &   NUIS  L38612301T  
 Shoqeria “Alba Konstruksion” shpk ka mesatarisht per periudhen Qershor 2020 - Gusht 2020, 

210 punonjes. Referuar perqindjes se pjesmarrjes ne pune te percaktuar ne Marreveshjen e 
Bashkepunimit rezulton se Alba Konstruksion shpk duhet te kete 174 punonjes. 200 punonjes 
te kesaj shoqerie jane te angazhuar ne kontraten e lidhur me Bashkine  e Tiranes “Rindërtimi 
i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë 
administrative 4 e 8, zona “5 Maji”  Bashkia Tiranë”. Pra ky Bashkim Operatoresh ekonomik 
ka Nr. te pamjaftueshem punonjesish per realizimin e kontrates objekt prokurimi me sukses. 

 
6. Operatori ekonomik “Alb-Building” shpk          NUIS J69102508C 

 Operatori ekonomik “Ab-Building” shpk nuk plotëson pikën 7 të kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 200 (dyqind) personave, 
për periudhën Qershor 2020  -  Gusht 2020 të vërtetuar me....” pasi numri mesatar i të të 

punësuarve është 286, ku 200 prej tyre figurojnë të anagazhuar në Kontraten e lidhur me 
Bashkinë Tiranë me objekt: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e 
shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”  Bashkia Tiranë”. 

Pra Operatori ekonomik ka Nr. te pamjaftueshem punonjesish per realizimin me sukses te 
kontrates objekt prokurimi.  

 
7. Operatori ekonomik “Alko Impex General Construction” Degë e shoqërisë së huaj                                                                

NUIS K91326028I  
 

 Projektuesi “ASH Engineering” shpk nuk plotëson gërmën “a” të pikës 1 të kritereve të vencata 

të kualifikimit pasi ka paraqitur Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7 për objekt 
të ndryshëm nga ai i prokurimit.  

 Projektuesi “ASH Engineering” shpk nuk plotëson gërmën “b” të pikës 1 të kritereve të vencata 

të kualifikimit pasi ka paraqitur Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas 
Shtojcës 8 për objekt të ndryshëm nga ai i prokurimit.”  

 Projektuesi “ASH Engineering” shpk nuk plotëson gërmën “c” të pikës 1 të kritereve të vencata 

të kualifikimit pasi ka paraqitur Deklaratë mbi përmbushjen e Kritereve të Përgjithshme, sipas 
Shtojcës 10 për objekt të ndryshëm nga ai i prokurimit.  

 Projektuesi “ASH Engineering” shpk nuk plotëson gërmën “ç” të pikës 1 të kritereve të vencata 

të kualifikimit pasi ka paraqitur Deklaratë mbi përmbushjen e Kritereve të Përgjithshme, sipas 
Shtojcës 10 për objekt të ndryshëm nga ai i prokurimit.  

 Projektuesi “ASH Engineering” shpk nuk plotëson gërmën “d” të pikës 1 të kritereve të vencata 
të kualifikimit pasi ka paraqitur Deklaratë mbi ndërtimet civile dhe industriale sipas aktit 
normative sipas Shtojcës 14 për objekt të ndryshëm nga ai i prokurimit.  

 
8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Bami” shpk  &  “Agri Construction” shpk  

                                                              NUIS  J94416206R  &  NUIS  K01725001F   
 Shoqeria Bami shpk ka mesatarisht 158 punonjes per periudhen qershor 2020 – gusht 2020, 

ndersa shoqeria “Agri Construction” shpk ka mesatarisht 95 punonjes per periudhen qershor 
2020 – gusht 2020, te cilet rezultojne te angazhuar ne kontraten me objekt “Rindertimi i 8 
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objekteve arsimore ne Bashkine Tirane” lidhur me Bashkine e Tiranes. Pra rezulton me nje 
numer i pamjaftueshem punonjesish. 

9. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Boshnjaku. B” shpk  &  “Pesë Vëllezërit” shpk &  “Egeu 

Stone” shpk  
                                    NUIS  K72627402H  &  NUIS  L22925402C  &  NUIS  L63916002I   

 “Studio 1zet” shpk & “Etrio Studio” shpk nuk kane paraqitur OSHEE. 
 “Studio 1zet” shpk & “Etrio Studio” shpk nuk kane paraqitur bilancin e vitit 2019. 
 “Studio 1zet” shpk & “Etrio Studio” shpk nuk kane paraqitur taksat vendore per vitin 2020. 
 B.O “Invest Group” shpk “Studio 1zet” shpk& “Etrio Studio” shpk nuk kane piken 5b te 

licenses. 
 Nuk ka projektues per vepra hidraulike me pike 5b te licenses. 
 “Pese Vellezerit” shpk nuk permbush xhiron, pasi duhet te jete ne vleren 152,198,530 leke pa 

TVSH, ndersa shoqeria e ka xhiron ne vleren 103,796,421 leke pa TVSH. 
 Shoqeria “Boshnjaku B” shpk nuk permbush nr. e punetoreve, pasi per periudhen qershor 

2020 – Gusht 2020 ka mesatarisht 75 punonjes , ndersa referuar perqindjes se pjesmarrjes ne 
pune te percaktuar ne Marreveshjen e Bashkepunimit rezulton se duhet te kete 140 punonjes. 

 Shoqeria “Pese Vellezerit” shpk nuk permbush nr. e punetoreve, pasi per periudhen qershor 

2020 – Gusht 2020 ka mesatarisht 30 punonjes , ndersa referuar perqindjes se pjesmarrjes ne 
pune te percaktuar ne Marreveshjen e Bashkepunimit rezulton se duhet te kete 40 punonjes. 

 ”Egeu Stone” shpk nuk ka paraqitur vertetim per sigurimet shoqerore e shendetesore. 
 

10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Company Riviera 2008” shpk  &  “Pepa Group” shpk &  

“Nika” shpk  
                                    NUIS  K81716011V  &  NUIS  L42215009L &  NUIS  J76705047U 

 
 Operatori ekonomik “Company Riviera 2008” shpk nuk plotëson pikën 7 të kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 200 (dyqind) personave, 
për periudhën Qershor 2020  -  Gusht 2020 të vërtetuar me....” pasi numri mesatar i të të 

punësuarve është 132, ku 97 prej tyre figurojnë të anagazhuar në marrëveshjen Kuadër lidhur 
me bashkinë Tiranë me objekt: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e 
shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”,  Bashkia Tiranë”, 

pra rezulton të paangazhuar vetëm 35 punonjës, një numër i pamjaftueshëm.  
 Operatori ekonomik “Pepa” shpk nuk plotëson pikën 7 të kapacitetit teknik të Dokumentave 

Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 200 (dyqind) personave, për periudhën 
Qershor 2020  -  Gusht 2020 të vërtetuar me....” pasi numri mesatar i të të punësuarve është 85, 

ku 53 prej tyre figurojnë të anagazhuar në marrëveshjen Kuadër lidhur me bashkinë Tiranë me 
objekt: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të 
detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”,  Bashkia Tiranë”, pra rezulton të 

paangazhuar vetëm 32 punonjës, një numër i pamjaftueshëm.  
 Operatori ekonomik “Nika” shpk nuk plotëson pikën 7 të kapacitetit teknik të Dokumentave 

Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 200 (dyqind) personave, për periudhën 
Qershor 2020  -  Gusht 2020 të vërtetuar me....” pasi numri mesatar i të të punësuarve është 92, 

ku 49 prej tyre figurojnë të angazhuar në marrëveshjen Kuadër lidhur me Bashkinë Tiranë me 
objekt: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të 
detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”  Bashkia Tiranë”, pra rezulton të 

paangazhuar vetëm 43 punonjës, një numër i pamjaftueshëm. 
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 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Company Riviera 2008” shpk & “Nika” shpk & “Pepa” 

shpk nuk plotëson pikën 9 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi 
për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit 
ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës”, pasi mjete dhe makineritë e deklaruara 

rezultojnë të anagazhuara në marrëveshjen Kuadër lidhur me bashkinë Tiranë me objekt: 
“Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, 
në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”  Bashkia Tiranë”. 

11. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “ED Konstruksion” shpk  &  “Glavenica” shpk & 

“Shendelli” shpk & “Spektri” shpk 
NUIS  K61625001I &  NUIS  K17710805A  & NUIS  K07924803N &   NUIS  J62903555F 
 Operatori ekonomik “ED Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 7 të kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 200 (dyqind) personave, 
për periudhën Qershor 2020  -  Gusht 2020 të vërtetuar me....” pasi numri mesatar i të 

punësuarve është 123, te cilet rezultojne te angazhuar ne kontraten e lidhur me Bashkinë e 
Tiranës me objekt: “Rindertimi i 8 objekteve arsimore ne Bashkine e Tiranes”.  

 Gjithashtu Operatori ekonomik “Shendelli” shpk nuk plotëson pikën 7 të kapacitetit teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 200 (dyqind) personave, 
për periudhën Qershor 2020  -  Gusht 2020 të vërtetuar me....” pasi numri mesatar i të 

punësuarve është 97, te cilet rezultojne te angazhuar ne kontraten e lidhur me Bashkinë e Tiranës 
me objekt: “Rindertimi i 8 objekteve arsimore ne Bashkine e Tiranes”. 

 Per sa me lart, Bashkimi i Operatoreve ekonomik ka nr. te pamjaftueshem punonjesish per 
realizsimin e kontrates me sukses objekt prokurimi. 

 Shoqeria Glavenica shpk ka xhiro mesatare te tre viteve te fundit ne vleren 134,124,940 leke pa 
TVSH,  por referuar perqindjes se pjesmarrjes ne pune duhet te jete ne vleren 205,468,016 leke 
pa TVSH. 

 Shoqeria Spektri shpk ka xhiro mesatare te tre viteve te fundit ne vleren 95,823,224 leke pa 
TVSH, por referuar perqindjes se pjesmarrjes ne pune duhet te jete ne vleren 152,198,530 leke 
pa TVSH. 

 Projektuesi Dricons shpk nuk ka paraqitur OSHEE; Bilancin 2019 si dhe licensen e shoqerise. 
 

12. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ergi” shpk  &  “BE-IS” shpk 
                                                            NUIS  K02727229P &  NUIS  K71412003A 

 Bashkimi i Operatorëve ekonomik Ergi shpk dhe BE-IS shpk nuk ploteson kapacitetet teknike 
sipas DST pika 7, pasi rezulton se punonjesit e shoqerive jane te angazhuar ne kontraten me 
objekt: “Rindertimi i 8 objekteve arsimore ne Bashkine e Tiranes”. 

 
13. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Fusha” shpk & “Sireta 2F” shpk                                         NUIS  

J61922018S     &     NUIS K51501008J 
 Bashkimi i Operatoreve ekonomik nuk ka nr. te majftueshem punonjesish per realizimin e 

kontrates me sukses objekt prokurimi, pasi punonjesit e shoqerise “Fusha” shpk rezultojne te 

angazhuar ne kontraten me objekt: “Rindertimi i 8 objekteve arsimore ne Bashkine Tirane”. 
 

14. Operatori ekonomik “G.P.G Company” shpk                            NUIS  J64324443V   
 

 Operatori ekonomik nuk ploteson numrin e punonjesve, pasi per periudhen e kerkuar qershor 
2020 – gusht 2020 ka mesatarisht 236 punonjes, ku 224 punonjes jane te angazhuar re realizimin 
e kontrates me objekt: “Rindertimi i 8 objekteve arsimore ne Bashkine Tirane”. Per sa me lart, 
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Operatori ekonomik, ka Nr. te pamjaftueshem punonjesish per realizimin e kontrates objekt 
prokurimi me sukses. 

 
15. Operatori ekonomik “Geci” shpk                                 NUIS  K71829801O  

 
 Operatori ekonomik nuk ploteson numrin e punonjesve, pasi per periudhen e kerkuar qershor 

2020 – gusht 2020 ka mesatarisht 230 punonjes. 200 punonjes te kesaj Shoqerie jane te 
angazhuar ne kontraten e lidhur me Bashkine e Tiranes me objekt: “Rindertimi i njesive te 

banimit ne ndertesa (pallat) ne zonen e shpallur per ndertim te detyruar , ne njesine 
administrative nr.5 zona “5 Maji”, Bashkia Tirane”. Per sa me lart, Operatori ekonomik, ka 
Nr. te pamjaftueshem punonjesish per realizimin e kontrates objekt prokurimi me sukses. 

 
16. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Gjikuria” shpk  &  “Rej” shpk & “Lala” shpk & “Instituti 

Dekliada-Alb” shpk 
      NUIS  J62903456H &  NUIS  J93711608Q   &  NUIS  J76418903B  & NUIS  K71606006A 
 Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk ka paraqitur Kontrate sherbimi me projektuesin, cka bie 

ne kundershtim me DST ku percaktohet qartazi se: “...Operatori ekonomik pjesmarres duhet te 
disponoje license projektimi ose te kete marreveshje bashkepunimi të noterizuar me operator 
ekonomik projektues te licensuar sipas legjislacionit ne fuqi.”. BOE ka paraqitur Marreveshjen 
e Bashkimit te perkohshem te shoqerive, ku Projektuesi konsiderohet pale ne sipermarrje, çka 
bie ne kundershtim me Nenin 74, të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë 29.12.2014 
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar). 

17. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Hastoçi” shpk  &  “Bahas” shpk 
                                                                    NUIS  J62028009B &  NUIS  J61827083D 

 Në mbështetje të Marrëveshjes së Bashkëpunimit për Bashkimin e shoqërive me Nr. 4086 
Rep. Nr. 2039 Kol. datë 10.10.2020 për objektin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa 
(pallat) në zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësinë administrative 6, zona 
“Kombinat” Bashkia Tiranë”, palët kanë përcaktuar përqindjen e pjesmarrjes në punë si më 
poshtë: 

- “Hastoçi” shpk 75 % 
- “Bahas” shpk 25 % 
Referuar përqindjes së pjesmarrjes së përcaktuar në Marrëveshjen e sipërcituar, shoqëria 
“Hastoçi” shpk duhet të ketë të punësuar 150 punonjës. Referuar Vërtetimit lëshuar nga 
Administrata Tatimore për periudhën Qershor 2020 – Gusht 2020 rezulton se shoqëria “Hastoçi” 

shpk ka mesatarisht 168 punonjës ku 144 prej tyre jane te angazhuar ne zbatimin e punimeve per 
objektin “Rindertimi i 14 objekteve arsimore ne Bashkine Tirane”. Pra shoqerise Hastoci shpk i 

mbeten ne diference 24 punonjes. 
Për sa më lart, Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk plotëson DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7. 

 
18. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ina” shpk  &  “Larti” shpk 

                                                            NUIS J61814009W &  NUIS  J94316024A 
 Operatori ekonomik Ina shpk, disponon 113 punonjes ne total referuar mesatares se  

listpagesave te deklaruara per muajit e kerkuar, nderkohe qe operatori ekonomik rezulton me 
79 punonjes te angazhuar sipas perqindjes se marre persiper, ne kontrata te tjera me 
Autoritetin Kontraktor Bashkia Tirane, konktetisht ne objektin “Rindertimi i njesive te 

banimit ne ndertesa (pallat) ne zonen e shpallur per ndertim te detyruar , ne njesine 
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administrative nr.5 zona “5 Maji”, Bashkia Tirane”, si pasoje nuk ploteson numrin e 

punonjesve te kerkuar ne DST  sipas perqindjes se deklaurar ne kontraten e bashkepunimit ku 
korespondon me 90 punonjes per operatorin Ina shpk.  

 Operatori ekonomik Ina shpk, nuk ploteson kapacitet teknike per realizimin e perqindjes se 
punimeve te marre persiper sipas kontrates se bashkepunimit, pasi mjetet e deklaruara 
rezultojne te angazhuara ne kontrata te tjera me Autoritetin Kontraktor Bashkia Tirane, 
konkretisht ne objektin: “Rindertimi I njesive te banimit ne ndertesa (pallat) ne zonen e 

shpallur per ndertim te detyruar , ne njesine administrative nr. 5 zona “5 Maji”, Bashkia 

Tirane”. 
19. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ndërtim Montimi Patos” sha  &  “Ales Construction” 

shpk 
                                                                                    NUIS J63229454K &  NUIS  K41622041T 

 Operatori ekonomik “Ndërtim Montim Patos” shpk nuk plotëson gërmën “b” të kritereve të 

vecanta të kualifikimit pasi në deklaratën e paraqitjes së ofertës së pavarur ka deklaruar se po 
paraqet një ofertë të pavarur ndërkohë ofert e paraqitur rezulton nga Bashkimi i operatorëve 
ekonomikë.  

 Operatori ekonomik “Ales Construction” shpk nuk plotëson gërmën “b” të kritereve të vecanta 

të kualifikimit pasi në deklaratën e paraqitjes së ofertës së pavarur ka deklaruar se po paraqet 
një ofertë të pavarur ndërkohë ofert e paraqitur rezulton nga bashkimi I oeratorëve ekonomikë. 

 Operatori ekonomik “Ndërtim Montim Patos” shpk nuk plotëson pikën 7 të kapacitetit teknik 

të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 200 (dyqind) 
personave, për periudhën Qershor 2020  -  Gusht 2020 të vërtetuar me...” pasi referuar 

përqindjes së pjesëmarrjes në kontratën e bashkëpunimit për periudhën e kërkuar duhet të ketë 
një punësim mesatar prej 102 punonjësish ndërsa referuar vërtetimit për sigurimet shoqërore 
rezulton një punësim prej 100 punonjës, pra i pamjaftueshëm.  

 Operator ekonomik ” Ndërtim Montim Patos” shpk nuk plotëson gëmën ”b” të pikës 7 të 

kapacitti teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: ” List pagesat e punonjesve te 
konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per 
periudhen Qershor 2020 -  Gusht 2020 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për 
sigurimet shoqërore dhe shendetesore” pasi nuk janë paraqitur formularet e deklarimit te 

pagesave për sigurimet shoqërore dhe shendetesore. 
 Operator ekonomik ” Ales Construction” shpk nuk plotëson gëmën ”b” të pikës 7 të kapacitti 

teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: ” List pagesat e punonjesve te konfirmuara nga 
autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen 
Qershor 2020 -  Gusht 2020 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet 
shoqërore dhe shendetesore” pasi nuk janë paraqitur formularet e deklarimit te pagesave për 

sigurimet shoqërore dhe shendetesore. 
 

20. Operatori ekonomik “Ndërtimi” shpk                 NUIS K11325002C 
 

 Pas hapjes së ofertave, u konstatua se shoqëria “Ndërtimi” shpk  ka paraqitur në sistemin 

elektronik vetëm Ekstraktin e Regjistrit Tregtar për të dhënat e subjektit “Shoqëri me 

përgjegjësi të kufizuar”. Ky fakt i konstatuar u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të 

ofertave. 
 Mungesa e dokumentacionit ligjor, ekonomik dhe teknik u konfirmua nga të gjithë anëtarët e 

Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të Nenit 53, 
pika 3 dhe pika 5, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për Prokurimin Publik”, (i ndryshuar) 
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si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu VII, Neni 66, pika 3, KVO e shpall të 
pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

 
21. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “PE-VLA-KU” shpk  &  “K.M.K.” shpk  &   “Caushi M” 

shpk 
                                           NUIS K61716013M &  NUIS  L78223801E   &  NUIS  L88419801O 

 Projketuesit “K.M.K” shpk & “Caushi M” shpk ne licensat e projektimit nuk kane pikat 2 a,d. 
 Shoqeria Caushi shpk  nuk ka paraqitur Bilanc per vitin ushtrimor 2017. 
 Shoqerte K.M.K shpk dhe Caushi shpk nuk kane paraqitur xhiron vjetore per vitin 2017. 
 Shoqeria Pevlaku shpk ka mesatarisht 77 punonjes. Referuar perqindjes se pjesmarrjes ne 

pune te percaktuar ne Marreveshjen e Bashkepunimit rezulton se duhet te kete 177 punonjes. 
Per sa me lart , Bashkimi i Operatoreve ekonomik ka nr. te pamjaftueshem punonjesish per 
realizimin e kontrates me sukses objekt prokurimi.  

 
22. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Rafaelo 2002” sha  &  “Delia Group” shpk 

                                                                        NUIS  K22113003Q  &  NUIS  J81517002U   
 Operator ekonomik ”Rafaelo 2002” shpk nuk plotëson gëmën ”b” të pikës 7 të kapacitti teknik 

të Dokumenteve Standarte të Tenderit: ” List pagesat e punonjesve te konfirmuara nga 
autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen Qershor 
2020 -  Gusht 2020 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet shoqërore 
dhe shendetesore” pasi nuk janë paraqitur formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet 
shoqërore dhe shendetesore. 

 Operator ekonomik ”Delia Group” shpk nuk plotëson gëmën ”b” të pikës 7 të kapacitti teknik 

të Dokumenteve Standarte të Tenderit: ” List pagesat e punonjesve te konfirmuara nga 
autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen Qershor 
2020 -  Gusht 2020 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet shoqërore 
dhe shendetesore” pasi nuk janë paraqitur formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet 
shoqërore dhe shendetesore. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Rafaelo 2002” shpk & “Delia Group” shpk nuk plotëson 

pikën 4 të kapacitetit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet 
të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e punimeve, te vertetuar me kontratë punë te 
vlefshme, diplome/deshmi përkatëse leshuar nga institucione te akredituara nga autoritetet 
pergjegjese shteterore, dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga 
Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara 
për çertifikimin e punonjësve, si dhe te figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) 
muajt e fundit..” pasi nuk është paraqitur  diplome/deshmi përkatëse për punonjësit elektricistë, 
teknik ndërtimi dhe hidraulik.  

 Operatori ekonomik “Delia Group” shpk nuk ka paraqitur Deklaratë për paraqitje oferte të 
pavarur, sipas Shtojcës 4 cka bie në kundërshtim me gërmën “b” të pikës 1 të kriterev të vecanta 
të kualifikimit.  

 Operatori ekonomik “Delia Group” shpk nuk ka paraqitur Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit 
sipas Shtojcës 7 cka bie në kundërshtim me gërmën “ç” të pikës 1 të kriterev të vecanta të 

kualifikimit.  
 Operatori ekonomik “Delia Group” shpk nuk ka paraqitur Deklaratë mbi përmbushjen e 

Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 8 cka bie në kundërshtim me gërmën “d” të pikës 1 të 

kriterev të vecanta të kualifikimit.  
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 Operatori ekonomik “Delia Group” shpk nuk ka paraqitur Deklaratë mbi garantimin e 
zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës Shtojces 11 cka bie në 
kundërshtim me gërmën “dh” të pikës 1 të kriterev të vecanta të kualifikimit.  

 Operatori ekonomik “Delia Group” shpk nuk ka paraqitur Deklaratë mbi ndërtimet civile dhe 
industriale sipas aktit normative sipas Shtojcës 14 cka bie në kundërshtim me gërmën “g” të 

pikës 1 të kriterev të vecanta të kualifikimit.  
23. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “StarTek” shpk & “Aurora Konstruksion” shpk & “Jogi” 

shpk & “B-93” shpk 
NUIS  L22327007K  &  NUIS  K02017003I &  NUIS  J63229478K  &  NUIS  J62903508R 
 Bashkimi i Operatoreve ekonomik ka Nr. te pamjaftueshem punonjesish per realizimin e 

kontrates me sukses objekt prokurimi, pasi punonjesit e shoqerise “Star Tek” shpk dhe “B-93”  

shpk jane te angazhuar ne realizimin e kontrates me objekt: “Rindertimi I 14 objekte arsimore 

ne Bashkine e Tiranes”.  
 

 
24. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Trema Engineering 2” shpk & “Bonus” shpk & “Studio 

B&L” shpk 
       NUIS  K21401004R  &  NUIS  K72412009E   &  NUIS  K31602125L 
 Bashkimi Operatorëve ekonomik në Marrëveshjen e Bashkëpunimit nuk ka përcaktuar 

përqindjen e pjesmarrjes në punë për secilin anëtar të Bashkimit, çka bie në kundërshtim me 
VKM Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e 

ndryshuar), Kreu VIII, Neni 74, pika 2. 
 Anëtarët e Bashkimit të Operatorëve ekonomik nuk kanë paraqitur individualisht Deklaratë 

për paraqitje oferte të pavarur (sipas Shtojcës 4 të DST); Deklaratë mbi përmbushjen e 
Specifikimeve teknike (sipas Shtojcës 8 të DST) si dhe Deklaratë mbi disponueshmërinë e 
mjeteve/makinerive (sipas Shtojcës 13 të DST), çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e 
Veçanta të Kualifikimit, pika 1. 

 Bashkimi i Operatorëve ekonomik nuk ka paraqitur Diploma/Dëshmi për stafin teknik 
konkretisht për punonjësit Hidraulik, elektriciste  dhe karpentier, çka bie në kundërshtim me 
DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 4. 

 Shoqëritë “Trema Engineering 2” shpk dhe “Bonus” shpk nuk kane paraqitur FDP për 
periudhën Qershor 2020-Gusht 2020, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të 
Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 7, gërma “b”. 

25. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Zdravo” shpk   & “Bajrami N.” shpk 
                                                              NUIS  J84003411K &   NUIS  K02727202O 

 
 Mjetet e deklaruara sipas Shtojcës 13, nga Bashkimi i Operatorëve ekonomik, rezulton se janë 

të angazhuara në realizimin e objektit: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në 
zonën e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”  Bashkia 

Tiranë, Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 12 (Seksioni B)  në 
zonën zhvillimore “5 Maji”, çka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, 
Kapaciteti Teknik, pika 9, gërma “f”. 

 Gjithashtu, Bashkimi i Operatorëve ekonomik ka nr. te pamjaftueshem punonjesish, pasi jane te 
angazhuar ne kontratën me objekt: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) në zonën 
e shpallur për zhvillim të detyruar, në njësitë administrative 4 e 8, zona “5 Maji”  Bashkia 

Tiranë, Hartim i projektit dhe zbatimi i punimeve për ndërtimin e godinës 12 (Seksioni B)  në 
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zonën zhvillimore “5 Maji”, çka bie ne kundershtim me DST, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, 
Kapaciteti Teknik, pika 7. 

 
* * * 

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

1. Operatori ekonomik “Alb-Star” shpk          NUIS J62903512W 
2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ante Group” shpk   &   “AGB 3” shpk & “Mane/TCI” 

shpk & “L.T.E Construction” shpk 
    NUIS  J62904100D  &  NUIS  L22321003R  &  NUIS  K22203004A   & NUIS  L78006801F   

3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Arifaj” shpk  &  “Kevin Construksion” shpk & “Denis-
05” shpk NUIS  J76418907K  &  NUIS  K71401004W  &  NUIS  K51518029B  

4.  Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Curri” shpk  &  “Xhengo” shpk  
                                                             NUIS  J67902718S &  NUIS  J64103171M 

5.  Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Dajti Park 2007” shpk  &  “GBK” shpk & “Senka” shpk 

& “Erzeni/Sh” shpk & “Altec” shpk 
NUIS  K11507003S &  NUIS  L71620007K  & NUIS  J94808405Q  &  NUIS J66902027T  
&   NUIS  K57923807W 

6. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Edicom” shpk  & “2T” shpk  
NUIS  J61813038H &  NUIS  K01731001M   

7. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ferro-Beton & Construction & Co” shpk  &  “Inerti” shpk                           

NUIS  K21505001Q &  NUIS  J66926804L 
8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Gjoka Konstruksion” sha       NUIS  J91815014U  
9. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kacdedja” shpk  &  “Junik” shpk 

                                                            NUIS K51712017A &  NUIS  J68007522L 
10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kronos Konstruksion” shpk  &  “Everest” shpk  &  

“Arb&Trans-2010” shpk 
        NUIS K41416033P &  NUIS  J78311921L  &  NUIS  L02325001T 

11. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Kupa” shpk  &  “Selami” shpk  &  “Alb-Edil” shpk 
           NUIS K51615512C &  NUIS  J77304706L  &  NUIS  K81513046P 

12. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Progeen” shpk  &  “Kurti-07” shpk  &   “Sina 98” shpk 
         NUIS L32113001C  &  NUIS  K73814201W   &  NUIS  K01321001T 

13. Operatori ekonomik “Salillari” shpk         NUIS  J62903125G 
14. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Udha” shpk & “Ndregjoni” shpk & “Kthella” shpk 
    NUIS  K77524909Q  &  NUIS  K31329048I  &  NUIS  J69303023D 
15. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Ulza” shpk & “Almo Konstruksion” shpk & “Flori” shpk 
    NUIS J67902928O & NUIS  J91915001P  &  NUIS K67911502U 

 
Shënim: Referuar VKM Nr.199, datë 04.03.2020 “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 të lutur të paraqiteni pranë Autoritetit Përgjegjës, Bashkia Tiranë, me adresë: 
Sheshi Skënderbej, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, brenda 5 (pesë) ditëve ditëve nga dita e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 
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Gjithashtu në bazë të Manualit Nr. 2 datë 06.02.2018 “Për rolin e Administatorit të Sistemit të 
Autoritetit Kontrator, për rolin e Nëpunësit të autorizuar të Njësisë së Prokurimit dhe për rolin e 
Anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të ofertave, në Sistemin e Prokurimit Elektronik” të Agjencisë 

së Prokurimit Publik, Ju duhet të paraqisni pranë Bashkisë Tiranë, dokumentacionin e tenderit të 
paraqitur në sistemin elektronik, (origjinal ose fotokopje të noterizuar), të inventarizuar në formë 
shkresore.  

 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 05.11.2020 
 
Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Nenit 
42, pika 10, të Aktit Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë 

natyrore”, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, nuk është paraqitur asnjë ankesë. 

 


