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BASHKIA BELSH 

Nr._______Prot.                                                                                            Belsh më:  06.04.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: Operatorin  ekonomik “LAND & CO”  shpk , me Nipt  J87730202A, me administrator  Z. 

Perparim Ndoj.  

Adresa: me seli kryesore në Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 10, Rruga Mine Peza, Pallati pranë 

Shkollës Hasan Vogli, Apartamenti13". 

                                                             * * * 

Procedura e prokurimit: Shërbim, (Kërkesë për propozim) 

Numri i referencës së procedurës: REF-88607-03-01-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Azhornimi i tokave bujqësore të fshatit, Kosovë, Bashkia 

Belsh” 

Fondi limit: 2 500 000 (Dy milion e pesë qind mijë) Lekë pa TVSH , me burim financimi Buxheti 

i Bashkisë Belsh, miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak. 

Kohëzgjatja e kontratës: 6 Muaj nga data e lidhjes së kontratës.     

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [11.11.2019]  [45] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. Bashkim Operatoresh ekonomik “Brunilda Laze” (Studio ''GEO BRUNA'') me Nipt 

L12323006E  dhe   “Geo-Image” sh.p.k me nipt L81502049I  

             Emri i plotë i shoqërisë           numri i NIPT-it   

       2 267 000 ( dy milion e dy qind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) Lekë pa TVSH. 

          (me numra dhe fjalë) 

 

2.  Operatori ekonomik “LAND & CO”  shpk                                  J87730202A 

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it   

2 499 000 ( Dy milion e katër qind e nëntëdhjetë e nëntë mijë )  lekë  pa TVSH .                

        (me numra dhe fjalë) 
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3. Operatori ekonomik “GEO CONSULTING”  shpk             K31421004D 

Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

      Nuk ka paraqitur oferte ekonomike  

       (me numra dhe fjalë) 

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Bashkim Operatoresh ekonomik “Brunilda Laze” (Studio ''GEO BRUNA'') me Nipt 

L12323006E  dhe   “Geo-Image” sh.p.k me nipt L81502049I . 

Për arsyet e mëposhtme: 

Nuk  ka  arritur  të  paraqesë  dokumentacion  të  plotë  ligjor , bazuar ne   kriteret  qe  jane  kerkuar  

ne  DST   me  konkretisht  pika : 

1.1 Së pari BOE,  nuk ka arritur të  paraqesë dokumentacion të plotë për plotësimin e “shtojcës  

7 “ në lidhje më kriteret e përgjithshme të Pranimit/ Kualifikimit saktësisht Paragrafi i fundit 

ku citohet; 

Nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomik, duhet të dorëzohen;  

a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomike është krijuar 

zyrtarisht. 

b. Prokura e posaçme 

Në këtë rast operatorët ekonomik kanë paraqitur vetëm marrëveshjen e noterizuar të 

pashoqëruar me prokurën e posacme sic edhe më sipër kërkohet.  

1.2 Së dyti Bashkimi operatoreve ekonomik , konkretisht OE ''GEO BRUNA'' me nipt 

L12323006E nuk ka arritur të  paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë për plotësimin e 

pikës 1  në lidhje me kriteret e vecanta të kualifikimit saktësisht pika “b” Deklaratë për 

paraqitje oferte të pavarur sipas shtojces 1/1   si edhe OE “GEO  IMAGE” me nipt 

L81502049I  nuk ka arritur të  paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë për plotësimin e 

pikës 1  në lidhje me kriteret e vecanta të kualifikimit saktësisht pika “dh” Vertetimin qe 

konfrimon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të 

kontratave të energjise që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. 

Në këtë rast është paraqitur vetëm një “Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur” nga OE “GEO  

IMAGE” me nipt L81502049I  dhe asnjë “Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur” nga OE 

“Brunilda Laze” Person Fizik, Emri Tregtar, Studio ''GEO BRUNA'', me Nipt L12323006E. 

Përsa i përket pikës “dh”  ka dorëzuar elektronikisht ne SPE  vetëm  një vërtetim për shlyerjen 

e detyrimeve të maturuara të energjisë nga OSHE,  OE “Brunilda Laze” Person Fizik, Emri 

Tregtar, Studio ''GEO BRUNA'', me Nipt L12323006E  ndërsa OE “GEO  IMAGE” me nipt 

L81502049I nuk ka dorëzuar asnjë vërtetim në lidhje me pikën “dh” të sipërcituar.  
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1.3 Së treti BOE  nuk ka arritur të  paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë për plotësimin e 

‘pikës 2.3  në lidhje me kriteret e vecanta të kualifikimit saktësisht “Për kapacitetin 

teknik” ku thuhet se OE duhet të vë në dispozicion shërbime te ngjajshme të 

realizuara gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit, në vlerën jo më të vogël 

40% e fondit limit të vënë në dispozicion. 

 Si dëshmi për përvojën e ngjajshme kërkohen: 

-kontrata të ngjajshme të lëshuara nga enti publik që ka realizuar këtë lloj 

furnizimi e shoqëruar me vërtetimin e realizimit me sukses nga autoriteti 

kontraktor. 

Ose 

-në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar në sektorin privat, si dëshmi 

pranohen vetëm faturat tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave 

të furnizuara 

Në këtë rast bashkimi i operatorëve ekonomik ka paraqitur një kontratë shërbimi të lidhur në 

vitin 2015 me një ent privat nga ku faturat tatimore korrespondojnë në vitet 2014 dhe 2015 , 

ndërkohë që në pikën e sipër cituar dhe njëkohesisht kriter kualifikimi, kërkohen punë të 

ngjajshme të realizuara gjatë tre viteve të fundit. 

1.4 Së katërti BOE  nuk ka arritur të  paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë për plotësimin 

e ‘pikës 2.3.2  ku kërkohet: Shoqeria pjesëmarrëse duhet të ketë të punësuar si drejtues 

teknik, në licensë për kryerjen e shërbimit në këtë objekt; 

- 1 Inxhinier Gjeodet  

Të vërtetuar me: 

 Kontratën individuale të punës, 

 Një dokument (dëshmi kualifikimi profesional ose certifikatë ose diplomë) që të vërtetojë 

kualifikimin professional të mësipërm, 

 I  certifikuar për përdorim të pajisjeve të mësipërme, për përpunimin e të dhënave 

gjeohapsinore. 

Në këtë rast vetë BOE ka paraqitur 

- Diplomë që vërteton kualifikimin perofesional te mesipërm, dhe  

- Kontratë pune por 

- nuk disponon certifikata që të provojë se është i certifikuar në përdorimin e 

paisjeve dhe për përpunimin e të dhënave gjeohapsinore. 

 

Gjithashtu në pikën 2.3.3 ku thuhet  Operatori ekonomik duhet të jetë shoqëri e licensuar në fushën 

e punimeve topografike me licensë projektimi dhe zbatimi, ku të ketë: 
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-Kat.8(a,b,c,d,e)-Projektues Gjeodet(a- Rilevime inxhinierike;b- Rilevime inxhinierike 

Kadastrale;c-Sisteme GIS;d-Bazamente gjeodezike;e-Projektim fotogramentrik dhe hartografik). 

Në këtë rast në licensë i mungon pika “c- Sisteme GIS” Kat.8  

1.5  Së pesti BOE  nuk ka arritur të  paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë për plotësimin e 

pikës 2.3.4  Disponimi ose mundësia e sigurt e disponimit në paisjet/kapacitetet  e mëposhtme 

teknike,  që nevojiten për ekzekutimin e kontratës: 

 

 

 

 

 

 

 Paisjet duhet të shoqërohen me certifikatë kalibrimi- kolaudimi . 

 Për paisjet  duhet të paraqitet faturë tatimore e blerjes , ose kontrata e lidhur  për paisjet 

me qera.   

 Për secilin prej paisjeve të paraqiten fotografi të tyre.     

Konkretisht BOE; 

- Nuk ka dorëzuar asnjë certifikatë kalibrimi-kolaudimi lidhur me paisjet e kërkuara më 

sipër. 

-  Ka dorëzuar elektronikisht në sistemin e prokurimeve  FOTO 1 GPS dhe një stacioni 

total të pashoqëruar me faturë apo kontratë e lidhur për paisjet me qera dhe PA 

certifikatë kalibrimi-kolaudimi si edhe ka sjellë dokumentacion në gjuhë të huaj dhe 

jo në gjuhën shqipe, ku në pikën e 3-të të shtojcës 7  të DST-ve thuhet se : Nëse 

gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë 

të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqip. 

- Gjithashtu ka sjellë foto të Dronit shoqëruar me kontratë qeraje, por e pashoqëruar me 

certifikatë kalibrimi sic kërkohet në dst. 

 

Përderisa operatori ekonomik nuk  ka dërguar kërkesë për sqarim  dhe as ankesë për  këto  

kritere atëherë ka qënë  i detyruar  të  paraqesë  këto  kritere specifikisht sic  janë kërkuar  në  

DST. 

Nr Emri i pajisjes Njesi Sasi Statusi 

1 
GPS Copë 2 Në pronësi ose me 

qera 

2 
Stacion Total Copë 1 Në pronësi ose me 

qera 

3 
Dron Copë 1 Në pronësi ose me 

qera 
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Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave konsiderohen si kushte për 

skualifikim.  

 

Për sa më sipër, oferta e BOE , ''GEO BRUNA'' me nipt L12323006E dhe “Geo-Image” 

sh.p.k me nipt L81502049I shpk rezulton e pavleshme. 

 Operatori ekonomik “GEO CONSULTING”me  Nipt  K31421004D 

 

Nuk  ka  arritur  të  paraqesë  dokumentacion  të  plotë  ligjor, bazuar në   kriteret  që  janë  kerkuar  

në  DST   me  konkretisht  pika; 

1.1 Konkretisht në SPE rezultojnë të jenë dorëzuar në rrugë elektronike vetëm tre dokumenta të 

operatorit ekonomik “GEO CONSULTING”, cka do të thotë se OE nuk ka arritur të paraqesë asnjë 

dokumentacion të nevojshëm lidhur me kriteret që kërkohen ne DST dhe që përbëjnë kusht për 

kualifikim. 

Konkretisht nga ana e OE është dorëzuar 3 herë ne SPE  

-VËRTETIM (Për Statusin Aktiv/Pasiv/Të tjera) 

Përderisa operatori ekonomik nuk  ka dërguar kërkesë për sqarim  dhe as ankesë për  këto  

kritere atëherë ka qënë  i detyruar  të  paraqesë  këto  kritere specifikisht sic  janë kërkuar  në  

DST. 

Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave konsiderohen si kushte për 

skualifikim.  

Për sa më sipër, oferta e operatorit ekonomik , “GEO CONSULTING”me nipt K31421004D 

rezulton e pavleshme. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori ekonomik “LAND & CO”  

shpk , me Nipt  J87730202A, me seli kryesore në Tiranë TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 10, 

Rruga Mine Peza, Pallati prane Shkolles Hasan Vogli, Apartamenti13" me administrator  Z. 

Perparim Ndoj,  ka paraqitur ofertën prej 2 499 000 ( Dy milion e katër qind e nëntëdhjetë e 

nëntë mijë ) lekë pa TVSH dhe 2 998 800(Dy milion e nëntë qind e nëntëdhjetë e tetë mijë e 

tetë qind) leke me TVSH,pikët totale të marra  [_____] është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkisë Belsh, Njësisë së Prokurimit] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 5 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 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 
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vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 

9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 18/ 03/ 2021 

Ankesa: PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë :  25.03.2021 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

K R Y E T A R I 

Arif TAFANI 

 


