
R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA TIRANË

Drejtuar: Operatorit ekonomik “Fusha” shpk

Adresa: Rruga “Murat Toptani”, përballë Kinema “Milenium”, godina Nr.3, pedonalja,
Njësia Bashkiake Nr.2, Tiranë.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” “Rehabilitimi i Bulevardit Zogu i-rë”.

Numri i referencës së procedurës: REF-13062-03-11-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Rehabilitimi i Bulevardit
Zogu i-rë”.

Fondi limit: 708,328,285 (shtatëqind e tetë milion e treqind e njëzetë e tetë mijë e dyqind e
tetëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës: 18 (tetëmbëdhjetë) muaj kalendarike duke nisur nga dita e lidhjes
së kontratës.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 06.05.2019, ora 11:00.

Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i
Njoftimeve Publike Nr. 11 datë 18.03.2019.

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

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. Operatori ekonomik “Fusha” shpk NUIS J61922018S

Vlera e ofertës = 626,874,664.72 (gjashtëqind e njëzetë e gjashtë milion e tetëqind e
shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër pikë shtatëdhjetë e dy) lekë pa
TVSH.

2. Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk
NUIS

J62028009B



Vlera e ofertës = 685,331,306 (gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë milion e treqind e tridhjetë e
një mijë e treqind e gjashtë) lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “Ed Konstruksion” shpk
NUIS K61625001I

Vlera e ofertës = 693,317,373.65 (gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre milion e treqind e
shtatëmbëdhjetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e tre pikë gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

4.Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk

NUIS

J62903456H

Vlera e ofertës = 704,485,807.01 (shtatëqind e katër milion e katërqind e tetëdhjetë e pesë
mijë e tetëqind e shtatë pikë zero një) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Hastoçi” shpk
NUIS

J62028009B

 Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson gërmën ”b” të pikës 2, të

Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik

duhet të jetë i pajisur me Liçencë Profesionale të shoqërisë lëshuar nga Këshilli

Kombëtar i Restaurimit, për restaurimin e monumenteve të arkitekturës.(Në rast të

Bashkimit të Operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Liçencën

Profesionale të shoqërisë lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit)” pasi nuk

është paraqitur kjo Licensë.

 Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson gërmën ”a” të pikës 4, të

Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Vërtetim të lëshuar nga

Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj; per

periudhen Shkurt 2018 - Shkurt 2019” pasi nuk është paraqitur vërtetimi.

 Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson pikën 3, të Kapacitetit Teknik, të

Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë

të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve….”

pasi nuk është paraqitur deklarata.

 Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson pikën 5, të Kapacitetit Teknik, të

Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Pervec inxhiniereve te mesiperm, operatorët

ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar stafin teknik si me poshte:1(një)

Restaurator (pajisur me liçencë profesionale personale lëshuar nga Këshilli

Kombëtar i Restaurimit), 1 (nje) inxhinier agronom (pajisur me liçencë profesionale

personale lëshuar nga Ministra Mjedisit),1(një) inxhinier

Gjeodet/Topograf/Markshaider/Gjeomatik, 1(një) inxhinier hidroteknik, 1 (nje) teknik

gjeometer, 1 (nje) teknik mekanik, 1 (nje) teknik hidraulik” pasi nuk është paraqitur



dokumentacion për 1 restaurator dhe 1 inxhinier agronom.

 Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson pikën 8, të Kapacitetit Teknik, të

Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar

minimalisht 14 (katermbedhjete) punonjës nga të cilët 8 (tetë) automakinist, 2 (dy)

eskavatorist me goma, 2 (dy) eskavatorist me zinxhir, 2(dy) buldozerist” pasi nuk

rezultojnë 14 punonjës të sipërkërkuar të punësuar pranë kësaj shoqërie.

 Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson pikën 17, të Kapacitetit Teknik, të

Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me

liçencat e nevojshme (lëshuar nga QKL) për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të

paraqesin liçencat” pasi nuk janë paraqitur: Liçencë për “Shërbime ekspertize

dhe/ose profesionale lidhur me pyjet dhe/ose kullotat” (lëshuar nga QKL) dhe

Liçencë për “Prodhimi dhe/ose tregtimi i farnave dhe/ose fidaneve” (lëshuar nga

QKL).

 Operatori ekonomik ”Hastoçi” shpk nuk plotëson pikën 18, 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

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)” pasi nuk është paraqitur kjo dëshmi.

2.Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Ed Konstruksion” shpk
NUIS

K61625001I

 Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson gërmën ”b” të pikës 2.3, të

Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Përsa i përket aftësisë

teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme

minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor” pasi kontrata e paraqitur për

plotësimin e punëve të ngjashme nuk arrin vlerën e përcaktuar.

 Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson gërmën ”b” të pikës 2, të

Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik

duhet të jetë i pajisur me Liçencë Profesionale të shoqërisë lëshuar nga Këshilli

Kombëtar i Restaurimit, për restaurimin e monumenteve të arkitekturës.(Në rast të

Bashkimit të Operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Liçencën

Profesionale të shoqërisë lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit)” pasi nuk

është paraqitur kjo Licensë.

 Operatori ekonomik ” Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson gërmën ”a” të pikës 4, të

Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Vërtetim të lëshuar nga

Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj; per

periudhen Shkurt 2018 - Shkurt 2019” pasi nuk arrin numrin e punonjësve të kërkuar.

 Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson Kriteret e Vecanta të

Dokumentave Standarte të Tenderit pasi nuk ka paraqitur asnjë shtojcë.

 Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 5, të Kapacitetit

Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: Operatorët ekonomik pjesëmarrës

duhet te kenë të punësuar dhe të figurojnë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë

për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të

vlefshme, diplomë, libreze pune si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të



paktën 3 (tre) muajt e fundit si më poshtë:

 1(një) Inxhinier Ndërtimi

 1(një) Inxhinier Ndërtimi (profili transport)

 1(një) Inxhinier Ndërtimi (profili strukturist)

 1(një) Inxhinier Gjeoteknik

 1(një) Inxhinier Elektrik

 2(dy) Inxhinier Mjedisi (ku te pakten njeri prej tyre te jete i pajisur me

çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis)

 1(një) Inxhinier Hidroteknik

 1(një) Inxhinier Gjeolog

 1(një) Arkitekt

 1(një) Inxhinier Mekanik

 1 (një) inxhinier Gjeodet/Topograf/Markshaider/Gjeomatik

pasi nuk ka stafin inxhinierik të siperkërkuar në licensën e shoqërisë.

 Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 5, të Kapacitetit

Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Pervec inxhiniereve te mesiperm,

operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar stafin teknik si me

poshte:1(një) Restaurator (pajisur me liçencë profesionale personale lëshuar nga

Këshilli Kombëtar i Restaurimit), 1 (nje) inxhinier agronom (pajisur me liçencë

profesionale personale lëshuar nga Ministra Mjedisit), 1 (një) inxhinier

Gjeodet/Topograf/Markshaider/Gjeomatik, 1(një) inxhinier hidroteknik, 1 (nje) teknik

gjeometer, 1 (nje) teknik mekanik, 1 (nje) teknik hidraulik”, pasi nuk është paraqitur

dokumentacion për të gjithë stafin e kërkuar.

 Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 7, të Kapacitetit

Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të ketë të

punësuar te pakten 30 (tridhjete) punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e

sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe

Industrial apo nga subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e

punonjësve, si më poshtë” pasi nuk janë është paraqitur dokumentacion për 30

punonjës e kërkuar.

 Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 8, të Kapacitetit

Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të ketë të

punësuar minimalisht 14 (katermbedhjete) punonjës nga të cilët 8 (tetë) automakinist,

2 (dy) eskavatorist me goma, 2 (dy) eskavatorist me zinxhir, 2(dy) buldozerist” pasi

nuk rezultojnë 14 punonjës të punësuar pranë kësaj shoqërie.

 Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 11, të Kapacitetit

Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Operatori ekonomik duhet të

paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur

DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit” pasi nuk

është paraqitur grafiku i punimeve.

 Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 17, të Kapacitetit

Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të jetë i

pajisur me liçencat e nevojshme (lëshuar nga QKL) për zbatimin e kontratës. Për këtë



duhet të paraqesin liçencat” pasi nuk janë paraqitur: Liçencë për “Shërbime

ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me pyjet dhe/ose kullotat” (lëshuar nga QKL)

dhe Liçencë për “Prodhimi dhe/ose tregtimi i farnave dhe/ose fidaneve” (lëshuar nga

QKL).

 Operatori ekonomik ”Ed Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 18, 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 ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)” pasi nuk është paraqitur kjo

dëshmi.

3. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk

NUIS J62903456H

 Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson gërmën ”b” të pikës 2.3, të

Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Përsa i përket aftësisë

teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme

minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor” pasi kontrata e paraqitur për

plotësimin e punëve të ngjashme nuk arrin vlerën e përcaktuar.

 Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson gërmën ”b” të pikës 4, të

Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit: List pagesat e punonjesve

sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per periudhen Shkurt 2018 -

Shkurt 2019 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave për sigurimet

shoqërore dhe shendetesore, pasi nuk ka paraqitur Formularet e deklarimit te

pagesave për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për periudhën e kërkuar.

 Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson pikën 5, të Kapacitetit Teknik, të

Dokumentave Standarte të Tenderit: Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë

të punësuar dhe të figurojnë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë për kryerjen e

të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë,

libreze pune si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e

fundit si më poshtë:

 1(një) Inxhinier Ndërtimi

 1(një) Inxhinier Ndërtimi (profili transport)

 1(një) Inxhinier Ndërtimi (profili strukturist)

 1(një) Inxhinier Gjeoteknik

 1(një) Inxhinier Elektrik

 2(dy) Inxhinier Mjedisi (ku te pakten njeri prej tyre te jete i pajisur me

çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis)

 1(një) Inxhinier Hidroteknik

 1(një) Inxhinier Gjeolog

 1(një) Arkitekt

 1(një) Inxhinier Mekanik

 1 (një) inxhinier Gjeodet/Topograf/Markshaider/Gjeomatik

pasi nuk ka stafin inxhinierik të sipër kërkuar në licensën e shoqërisë.

 Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson pikën 5, të Kapacitetit Teknik, të



Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Pervec inxhiniereve te mesiperm, operatorët

ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar stafin teknik si me poshte:1(një)

Restaurator (pajisur me liçencë profesionale personale lëshuar nga Këshilli

Kombëtar i Restaurimit), 1 (nje) inxhinier agronom (pajisur me liçencë profesionale

personale lëshuar nga Ministra Mjedisit), 1 (një) inxhinier

Gjeodet/Topograf/Markshaider/Gjeomatik, 1(një) inxhinier hidroteknik, 1 (nje) teknik

gjeometer, 1 (nje) teknik mekanik, 1 (nje) teknik hidraulik” pasi nuk është paraqitur

dokumentacion për 1 restaurator, 1 teknik mekanik, dhe 1 inxhinier agronom.

 Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson pikën 7, të Kapacitetit Teknik, të

Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar

te pakten 30 (tridhjete) punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik,

(të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga

subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, pasi nuk është

paraqitur dokumentacioni për 30 punonjës sipas grupeve të kërkuara.

 Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson pikën 8, të Kapacitetit Teknik, të

Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar

minimalisht 14 (katermbedhjete) punonjës nga të cilët 8 (tetë) automakinist, 2 (dy)

eskavatorist me goma, 2 (dy) eskavatorist me zinxhir, 2(dy) buldozerist” pasi nuk

rezultojnë 14 punonjës të punësuar pranë shoqërise sipas kategorive të sipër kërkuar.

 Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson pikën 11, të Kapacitetit Teknik, të

Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun

e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në

afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit”, pasi nuk është paraqitur grafiku

i punimeve.

 Operatori Ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson pikën 14, të Kapacitetit Teknik, të

Dokumentave Standarte të Tenderit: Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë

certifikatë ISO 39001 -2012 (e vlefshme). (Në rastet e bashkimit të operatorëve

ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë Çertifikatën ISO), pasi nuk është

paraqitur kjo certifikate.

 Operatori ekonomik ”Gjikuria” shpk nuk plotëson pikën 18, 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

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 10)” pasi nuk është paraqitur kjo dëshmi cka e bën të

pamundur verifikimin e mjeteve.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “Fusha”

shpk, me adresë: Rruga “Murat Toptani”, përballë Kinema “Milenium”, godina Nr.3,

pedonalja, Njësia Bashkiake Nr.2, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të

përgjithshme prej 626,874,664.72 (gjashtëqind e njëzetë e gjashtë milion e tetëqind e

shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër pikë shtatëdhjetë e dy) lekë pa

TVSH, ështe identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi Skënderbej, Nd. 2,
Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.



Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 15.05.2019

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje
të Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe
në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik”(e ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, nuk u
paraqit asnjë ankesë.


