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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik “RSM Company” sh.pk me NUI(Numer Unik Indetifikimi)
70658046, Adresa: Çakllavicë, Prishtinë, Kosovë me degë në Shqipëri “Rrugë Sinjalistikë
Mirëmbajtje & Hidro Company”, Nr.Nipti: L04803001U me adresë: TIRANE, Njësia Nr.8,
Rruga Xhorxhi Martini, Nr.20, Godinë Nr. 11- katëshe, Shkalla 2, Kati 7.Administrator Z.Agim
Kola.
 
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”, prokurim me mjete elektronike –punë me numër
REF-38944-10-10-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Plotësim me Sinjalistik i Rrugëve për Tarifim”

Fondi limit 6,906,737.50 (gjashtë milion e nëntëqind e gjashtë mijë e shtatëqind e tridhjetë e
shtatë pike pesëdhjetë) lekë pa TVSH

Burimi i Financimit : Buxheti i Tirana Parking, miratuar me V.K.B-në Nr.159 datë 21.12.2018
“Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019 - 2021 dhe detajimin e buxhetit të Tirana
Parking për vitin 2019.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 45 ditë duke nisur nga data e lidhjes

së kontratës.

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

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 28.10.2019, ora13:00

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesemarrës në këtë procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

1.Operatori ekonomik “RSM Company” sh.pk me NUI(Numer Unik Indetifikimi) 70658046, me
degë në Shqipëri “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje & Hidro Company”, Nr.Nipti: L04803001U
me ofertë 6,000,572.50 (gjashtë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e dy pikë pesëdhjetë) lekë pa
TVSH

2.Operatori ekonomik “I.D.K- KONSTRUKSION” sh.p.k, Nr.Nipti: K51408016J me ofertë
6,904,100.00 (gjashtë milion e nëntëqind e katër mijë e njëqind) lekë pa TVSH.
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3.Operatori ekonomik “SI-SI -AL” sh.p.k me ofertë 4,379,273.50, Nr.Nipti: K72117030P (katër
milion e dyqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind e shtatëdhjetë e tre pikë pesëdhjetë) lekë pa
TVSH.

-Operatori ekonomik “Sign & Road Safety Solutions” sh.p.k, Nr.Nipti: L62228020U, me ofertë
6,290,300.00 (gjashtë milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë e treqind) lekë pa TVSH

-Operatori ekonomik “MELA” sh.p.k, Nr.Nipti: K62320011G me ofertë 6,500,014.00 (gjashtë
milion e pesëqind mijë e katërmbëdhjetë) lekë pa TVSH

1.Eshtë shqyrtuar oferta e paraqitur nga ofertuesi “RSM Company” sh.pk me NUI(Numër Unik

Indetifikimi) 70658046, me degë në Shqipëri “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje & Hidro

Company”, Nr.Nipti: L04803001U

Çmimi total i ofertës është 6,000,572.50 50 (gjashtë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e dy pikë
pesëdhjetë) lekë pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës së ofertuar në këtë procedurë
prokurimi rezulton se:

 I plotëson kërkësat e përgjithshme për kualifikim.

 I plotëson kriteret e vecanta të përcaktuara në DT.

 Është paraqitur grafiku i lëvrimit sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike.

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” kreu VII neni 66, pika 4, Komisioni konstatoi se oferta është
paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për
Prokurimin Publik” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit
ekonomik “RSM Company” sh.pk me NUI(Numër Unik Indetifikimi) 70658046, me degë në
Shqipëri “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje & Hidro Company”, Nr.Nipti: L04803001U është në
përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilësuar si ofertë të vlefshme.

2.Eshtë shqyrtuar oferta e paraqitur nga ofertuesi “I.D.K- KONSTRUKSION” sh.p.k

Çmimi total i ofertës është 6,904,100.00 (gjashtë milion e nëntëqind e katër mijë e njëqind) lekë
pa TVSH.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se:

 I plotëson kërkësat e përgjithshme për kualifikim.

 I plotëson kriteret e vecanta të përcaktuara në DT.

 Është paraqitur grafiku i lëvrimit sipas kërkesave të përcaktuara në dokumentat e tenderit.

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk ka gabime aritmetike.

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
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rregullave të prokurimit publik” kreu VII neni 66, pika 4, Komisioni konstatoi se oferta është
paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, “Për
Prokurimin Publik” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit
ekonomik “I.D.K- KONSTRUKSION” sh.p.k është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e
cilësuar si ofertë të vlefshme.

3.Eshtë shqyrtuar oferta e paraqitur nga ofertuesi “SI.SI-AL” sh.p.k

Çmimi total i ofertës është 4,379,273.50 (katër milion e dyqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e
treqind e shtatëdhjetë e tre pikë pesëdhjetë) lekë pa TVSH

Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës së ofertuar në këtë procedurë
prokurimi rezulton se:

Nuk i plotëson kriteret e vecanta të përcaktuara në DST, konkretisht mungon:
-Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 9.
-Deklaratë mbi kontratat e lidhura apo në proçes sipas Shtojcës 10.

Per sa më siper, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave bazuar në Nenin 46, pika 1 të Ligjit
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) ku parashikohet shprehimisht:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi
të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë
që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe
jodiskriminuese ”;
në mbështetje të Nenit 53 pika 3 te Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i
ndryshuar) ku përcaktohet që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e
nenit 54 të këtij ligji”;
si dhe referuar Nenit 53 pika 5 gërma c) te Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”(i ndryshuar) ku përcaktohet që: “Autoriteti Kontraktor nuk e pranon nje oferte: c) kur
oferta e tij nuk perputhet me specifikimet e percaktuara ne dokumentat e tenderit”, vendosi se
dokumentacioni i paraqitur prej këtij operatori ekonomik nuk rezulton të plotësojë të gjitha
kriteret, dhe oferta e paraqitur prej tij nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e
kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin
elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar ) kreu VII neni 66, pika 3.

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” kreu VII neni 66, pika 4, Komisioni konstatoi se oferta është
paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit
ekonomik “SI.SI-AL” sh.p.k nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilësuar si
ofertë të pavlefshme.
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4.Shqyrtohet oferta e paraqitur nga ofertuesi “Sign & Road Safety Solutions” sh.p.k

Çmimi total i ofertës është 6,290,300.00 (gjashtë milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë e treqind)
lekë pa TVSH

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pasi hapi shpalljet e ofertave, vijoi me shqyrtimin dhe
vlerësimin si më poshtë:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës së ofertuar në këtë procedurë
prokurimi rezulton se:

Dokumentacioni i operatori ekonomik është i paplotë sepse ka dorëzuar vetëm formularin e
ofertës dhe te gjithe dokumentat e tjerë mungojnë.

Per sa më siper, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave bazuar në Nenin 46, pika 1 të Ligjit
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) ku parashikohet shprehimisht:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi
të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë
që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe
jodiskriminuese ”;
në mbështetje të Nenit 53 pika 3 te Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i
ndryshuar) ku përcaktohet që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e
nenit 54 të këtij ligji”;
si dhe referuar Nenit 53 pika 5 gërma c) te Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”(i ndryshuar) ku përcaktohet që: “Autoriteti Kontraktor nuk e pranon nje oferte: c) kur
oferta e tij nuk perputhet me specifikimet e percaktuara ne dokumentat e tenderit”, vendosi se
dokumentacioni i paraqitur prej këtij operatori ekonomik nuk rezulton të plotësojë të gjitha
kriteret, dhe oferta e paraqitur prej tij nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e
kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin
elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar ) kreu VII neni 66, pika 3.

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” kreu VII neni 66, pika 4, Komisioni konstatoi se oferta është
paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit
ekonomik “Sign & Road Safety Solutions” sh.p.k nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit,
duke e cilësuar si ofertë të pavlefshme.

5.Eshtë shqyrtuar oferta e paraqitur nga ofertuesi “MELA” sh.p.k

Çmimi total i ofertës është 6,290,300.00 (gjashtë milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë e treqind)
lekë pa TVSH

Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës së ofertuar në këtë procedurë
prokurimi rezulton se:
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Nuk i plotëson kriteret e vecanta të përcaktuara në DST, konkretisht për kapacitetin teknik
mungojnë:

Pika 2.3.8
-autorizim të prodhuesit dhe /ose Distributorit
-ISO 9001:2015 të prodhuesit dhe /ose Distributorit
-Katalogu i prodhuesit

Mjetet:
-Pajisjet teknike , printer për letër adezive për tabela Rrugore .
-Makineri prerëse për Adezive për tabela Rrugore
-Makineri për aplikimin e Adezivit per tabela Rrugore

-Nuk janë paraqitur mostrat e produktit të kërkuar.

Per sa më siper, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave bazuar në Nenin 46, pika 1 të Ligjit
nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) ku parashikohet shprehimisht:
“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi
të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë
që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen dhe
jodiskriminuese ”;
në mbështetje të Nenit 53 pika 3 te Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i
ndryshuar) ku përcaktohet që: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e
përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e
nenit 54 të këtij ligji”;
si dhe referuar Nenit 53 pika 5 gërma c) te Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin
Publik”(i ndryshuar) ku përcaktohet që: “Autoriteti Kontraktor nuk e pranon nje oferte: c) kur
oferta e tij nuk perputhet me specifikimet e percaktuara ne dokumentat e tenderit”, vendosi se
dokumentacioni i paraqitur prej këtij operatori ekonomik nuk rezulton të plotësojë të gjitha
kriteret, dhe oferta e paraqitur prej tij nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e
përcaktuara në dokumentat e tenderit.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta nuk përmban të gjithë dokumentacionin e
kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin
elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për
“Miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar ) kreu VII neni 66, pika 3.

Në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e
rregullave të prokurimit publik” kreu VII neni 66, pika 4, Komisioni konstatoi se oferta është
paraqitur pa gabime aritmetike në vlera.

Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për
“Prokurimin publik” si dhe dokumentave të tenderit të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit
ekonomik “MELA” sh.p.k nuk është në përputhje me kërkesat e tenderit, duke e cilësuar si
ofertë të pavlefshme.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se “RSM Company” sh.pk me
NUI(Numer Unik Indetifikimi) 70658046, Adresa: Çakllavicë, Prishtinë, Kosovë me degë në
Shqipëri “Rrugë Sinjalistikë Mirëmbajtje & Hidro Company”, Nr.Nipti: L04803001U me
adresë: TIRANE, Njësia Nr.8, Rruga Xhorxhi Martini, Nr.20, Godinë Nr. 11- katëshe, Shkalla 2,
Kati 7.Administrator Z.Agim Kola.,me oferte 6,000,572.50 (gjashtë milion e pesëqind e
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shtatëdhjetë e dy pikë pesëdhjetë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Tirana Parking, me adresë: Rruga “Ali Begeja”, Nd.16,
Kodi Postar 1017, Tiranë, Shqipëri, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit
të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditësh nga dita e marrjes së këtij
njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në pikën 5, Neni 58 të
Ligjit nr. 9643 date 20.11.2006“Për Prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.11.2019.

Ankesa: Nuk ka patur.
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