
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BELSH

Nr._____Prot Belsh, më: 17 / 03 /
2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Bashkim Operatoresh ekonomik “MCE” sh.p.k me Nipt L72203065K, me seli Tiranë,
Rruga Kavajës, Qëndra ‘‘Sun Tower’’, Kati 9, Ap 38, me administrator Z. Petrit Muja, dhe
o.e XH&MILER’’ SH.P.K me Nipt K72105003E,me seli kryesore Tiranë, Njësia Bashkiake
Nr.5, Bulevardi Gjergj Fishta , pallati te ish Ekspozita Shqipëria Sot(pranë QPZ)kati II, me
administratore Znj.Xhuljeta Duro.

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim “Shërbim”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-48335-01-28-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës :Mbikqyrje projekti” Linja kryesore për furnizimin me
ujë dhe rrjetin shpërndarës i ujësjellësit për qytetin e Belshit,”FAZA II .

Fondi limit:3.228.281(tre milion e dyqind e njëzet e tetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e një)
lekë pa tvsh.

Koheezgjatja e kontratees: 120 ditë.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):

Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

Njoftojmee se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1._ Bashkim Operatoresh ekonomik “47EK79&ILIRIADA” p.k.s me Nipt K82422001O dhe
dhe o.e GJEOKONSULT&CO’’sh.p.k me Nipt K9181005U.

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

-Vlera 2 898 666 00(dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtë qindë e
gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh (me numra dhe fjalë)

2 .Bashkim Operatoresh ekonomik “MCE” sh.p.k me Nipt L72203065K dhe o.e
XH&MILER’’ SH.P.K me Nipt K72105003E



Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

-Vlera 2 898 666 00(dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtë qindë e
gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh .(me numra dhe fjalë).

3. Bashkim Operatoresh ekonomik “GB Civil Engineering”sh.p.k me Nipt L51825011V
dhe o.e ‘‘Invictus’’ sh.p.k me Nipt L12213005M

-Vlera : 2 898 666 00(dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtë qindë e
gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh.

4. Bashkim Operatoresh ekonomik “CIVIL CONS”sh.p.k dhe dhe o.e “HMK-
Consulting’’sh.p.k me Nipt L57129604Q

-Vlera: 2 898 666 00(dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtë qindë e
gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh.

5. Operatori ekonomik “NOVATECH STUDIO”sh.p.k me Nipt L01717030C

-Vlera: 2 898 666 00(dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtë qindë e
gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh.

6. Operatori ekonomik “ZENIT&CO” sh.p.k me Nipt K61731002D

-Vlera: 3 179 857 (tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e
pesëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh.

7. Operatori ekonomik ‘‘INSITUTI DELIKADA – ALB’’ sh.p.k me Nipt K71606006A,

-Vlera : 3 001 691 07 (tre milion e nje mije e gjashteqind e nentedhjete e nje pike zero
shtate) lekë pa tvsh

8. Operatori ekonomik ‘‘A & E ENGINEERING’’ sh.p.k me Nipt K72113010E

-Vlera: 2 724 200 00 (dy milion e shtatëqind e njëzetë e katër mijë e dyqind) lekë pa
tvsh

9. Operatori ekonomik ‘‘INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM ‘‘IKN’’ sh.p.k, me
Nipt K71828007J

-Vlera: 2 803 127 7 ( dy milion e tetëqind e tre mijë e njëqind e njëzetë e shtatë pikë
shtatë) lekë pa tvsh.

10. Operatori ekonomik ‘‘TOWER’’ sh.p.k,me Nipt L21717003H.

-Vlera: 2 700 301 52 ( dy milion e shtatëqind mijë e treqind e një pikë pesëdhjetë e dy)
lekë pa tvsh.

11. Operatori ekonomik ‘‘STUDIO-REBUS’’ sh.p.k me Nipt K82409008F.

-Vlera : 2 700 000 (dymilion e shtatëqindë mijë) lekë pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik ‘‘A & E ENGINEERING’’ sh.p.k me Nipt K72113010E,
me seli Tiranë, NJësia Bashkiake Nr.10, Rruga Islam Alla , Pallati IVEA 3/5,
administratore Znj.Entela Çano e cili nuk eshte prezente në ambjentet ku hapen
ofertat. Ka paraqitur ofertën ekonomike 2 724 200 00 (dy milion e shtatëqind e
njëzetë e katër mijë e dyqind) lekë pa tvsh dhe 3 269 040 00 (tre milion e
dyqind e gjashtëdhjete e nëntëmijë e dyzet) lekë me tvsh, si dhe nuk ka arritur të
paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë ligjor që dëshmon plotësimin e të gjithë



kërkesave për kualifikim(Kriteret e përgjithshme dhe kriteret e Vecanta për
kualifikim si dhe specifikimet teknike ) të kërkuara sipas DST.

 Operatori ekonomik ‘‘A & E ENGINEERING’’ sh.p.k nuk ka arritur të paraqesë

dokumentacion të plotë e të saktë ligjor për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave

për kualifikim të kërkuara sipas DST.

Konkretisht:

1.1 Operatori ofrues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet Vendimit të Këshillit

të Ministrave Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për

shërbime në planifikim territori, projektimi, mbikëqyrje dhe kolaudim”.

Bazuar në VKM-në Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për

shërbime në planifikim territori, projektimi, mbikëqyrje dhe kolaudim” si dhe ne baze te

urdherit me nr.204 prot datë 24.01.2020 dhe procesverbalit te mbajtur nga komisioni i

ngritur “ Për llogaritjen e Vlerës së“Mbikëqyrje projekti “Linja kryesore për furnizimin

me ujë dhe rrjetin shpërndarës i ujësjellësit për qytetin e Belshit Faza II’’ të “Drejtorisë së

Planifikimit, Kontrollit e Zhvillimit të Territorit” rezulton se operatori ekonomik ka

ofertuar nën vlerën minimale të llogaritur në bazë të VKM-së.

Përderisa operatori 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.

Mosparaqitja e tyre në mënyrë të saktë përbën kusht për skualifikim.



2. Operatori ekonomik ‘‘INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM ‘‘IKN’’
sh.p.k, me Nipt K71828007J, seli Tiranë, Farkë, Rruga Eduard Mono, Pallati 20,
Kati 0, me administrator Z.Saimir Mysliu i cili nuk eshte prezent ne ambientet ku
hapen ofertat. Ka paraqitur ofertën ekonomike 2 803 127 7 ( dy milion e tetëqind e
tre mijë e njëqind e njëzetë e shtatë pikë shtatë) lekë pa tvsh dhe 3 363 753 24 (
tre milion e treqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre
pikë njëzetë e katër) lekë me tvsh, si dhe nuk ka arritur të paraqesë
dokumentacion të plotë e të saktë ligjor që dëshmon plotësimin e të gjithë kërkesave
për kualifikim(Kriteret e përgjithshme dhe kriteret e Vecanta për kualifikim si dhe
specifikimet teknike ) të kërkuara sipas DST.

 Operatori ekonomik ‘‘INSITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM ‘‘IKN’’ sh.p.k, nuk

ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë ligjor për të dëshmuar plotësimin

e të gjithë kërkesave për kualifikim të kërkuara sipas DST.

Konkretisht:

1.2 Operatori ofrues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet Vendimit të Këshillit

të Ministrave Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për

shërbime në planifikim territori, projektimi, mbikëqyrje dhe kolaudim”.

Bazuar në VKM-në Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për

shërbime në planifikim territori, projektimi, mbikëqyrje dhe kolaudim” si dhe ne baze te



urdherit me nr.204 prot datë 24.01.2020 dhe procesverbalit te mbajtur nga komisioni i

ngritur “ Për llogaritjen e Vlerës së“Mbikëqyrje projekti “Linja kryesore për furnizimin

me ujë dhe rrjetin shpërndarës i ujësjellësit për qytetin e Belshit Faza II’’ të “Drejtorisë së

Planifikimit, Kontrollit e Zhvillimit të Territorit” rezulton se operatori ekonomik ka

ofertuar nën vlerën minimale të llogaritur në bazë të VKM-së.

Përderisa operatori 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.

Mosparaqitja e tyre në mënyrë të saktë përbën kusht për skualifikim.

3. . Operatori ekonomik ‘‘TOWER’’ sh.p.k,me Nipt L21717003H, me seli Tiranë,
Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Fadil Rada, Pallati Daniela, Shkalla 2, kati 3, Ap 9,
me administrator Irdi Kulla i cili nuk eshte prezent ne ambientet ku hapen ofertat.
Ka paraqitur ofertën ekonomike 2 700 301 52 ( dy milion e shtatëqind mijë e
treqind e një pikë pesëdhjetë e dy) lekë pa tvsh dhe 3 240 361 82 ( tre milion e
dyqind e dyzetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e një mijë pikë tetëdhjet e dy)
lekë me tvsh, si dhe nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë
ligjor që dëshmon plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim(Kriteret e
përgjithshme dhe kriteret e Vecanta për kualifikim si dhe specifikimet teknike ) të
kërkuara sipas DST.

 Operatori ekonomik‘‘TOWER’’ sh.p.k nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë

e të saktë ligjor për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim të

kërkuara sipas DST.

Konkretisht:

1.3 Operatori ofrues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet Vendimit të Këshillit

të Ministrave Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për

shërbime në planifikim territori, projektimi, mbikëqyrje dhe kolaudim”.

Bazuar në VKM-në Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për

shërbime në planifikim territori, projektimi, mbikëqyrje dhe kolaudim” si dhe ne baze te

urdherit me nr.204 prot datë 24.01.2020 dhe procesverbalit te mbajtur nga komisioni i

ngritur “ Për llogaritjen e Vlerës së“Mbikëqyrje projekti “Linja kryesore për furnizimin

me ujë dhe rrjetin shpërndarës i ujësjellësit për qytetin e Belshit Faza II’’ të “Drejtorisë së

Planifikimit, Kontrollit e Zhvillimit të Territorit” rezulton se operatori ekonomik ka

ofertuar nën vlerën minimale të llogaritur në bazë të VKM-së.

Përderisa operatori 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.

Mosparaqitja e tyre në mënyrë të saktë përbën kusht për skualifikim.

4. Operatori ekonomik ‘‘STUDIO-REBUS’’ sh.p.k me Nipt K82409008F, me seli
Tiranë , Rruga Sami Frashëri , Pallati 39, Shkalla 2, Zyra 7, me administrator
Z.Redman Toska, i cili nuk eshte prezent ne ambientet ku hapen ofertat. Ka
paraqitur ofertën ekonomike 2 700 000 (dymilion e shtatëqindë mijë) lekë pa tvsh



dhe 3 240 000 (tre milion e dyqindë e dyzetë mijë) lekë me tvsh si dhe nuk ka
arritur të paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë ligjor që dëshmon plotësimin e
të gjithë kërkesave për kualifikim(Kriteret e përgjithshme dhe kriteret e Vecanta për
kualifikim si dhe specifikimet teknike ) të kërkuara sipas DST.

Konkretisht:

1.4 Operatori ofrues në përllogaritjen e ofertës duhet ti referohet Vendimit të Këshillit

të Ministrave Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për

shërbime në planifikim territori, projektimi, mbikëqyrje dhe kolaudim”.

Bazuar në VKM-në Nr.354 datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për

shërbime në planifikim territori, projektimi, mbikëqyrje dhe kolaudim” si dhe ne baze te

urdherit me nr.204 prot datë 24.01.2020 dhe procesverbalit te mbajtur nga komisioni i

ngritur “ Për llogaritjen e Vlerës së“Mbikëqyrje projekti “Linja kryesore për furnizimin

me ujë dhe rrjetin shpërndarës i ujësjellësit për qytetin e Belshit Faza II’’ të “Drejtorisë së

Planifikimit, Kontrollit e Zhvillimit të Territorit” rezulton se operatori ekonomik ka

ofertuar nën vlerën minimale të llogaritur në bazë të VKM-së.

Përderisa operatori 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.

Mosparaqitja e tyre në mënyrë të saktë përbën kusht për skualifikim.

* * *

Duke patur parasysh kriterin e vetëm të përzgjedhjes së fituesit të përcaktuar në dokumentat e
tenderit Çmimi më I ulët, në zbatim të kërkesave të Ligjit 9643 dt. 20.11.2006 “ Për
Prokurimin Publik” I ndryshuar, dhe VKM-së nr. 914 datë 29.12.2014 “Për Rregullat të
Prokurimit Publik”, dhe në pritje të përgjigjes së ardhur nga APP-ja me nr.1542/3prot datë
02.03.2020 protokolluar me tonën me nr.709 prot datë 03.03.2020 mbi hapjen e ofertës së
enkriptuar të një operatori ekonomik pjesëmarrës ne procedurën e prokurimit si dhe
procesverbalit te mbajtur nga KVO-ja me nr.786 prot datë 05.03.2020 mbi zhvillimin e
shortit për operatorët ekonomik që kanë paraqitur ofertë të njëjtë dhe janë kualifikuar në
bazë të dokumentave ligjore, kritereve të vendosura në DST. Ku ishin të pranishëm “CIVIL
CONS”sh.p.k, “MCE” sh.p.k, “GB Civil Engineering”sh.p.k dhe dy operatoret e tjere
qe nuk u paraqiten janë: “47EK79&ILIRIADA P.K.S’’ sh.p.k dhe “NOVATECH
STUDIO”sh.p.k .Nga zhvillimi i kësaj procedure në mënyrë publike(short) është shpallur
fitues “MCE” sh.p.k.
Komisioni I Vlerësimit te Ofertave bën klasifikimin (renditjen ) e ofertave ekonomike në
bazë të shortit të hedhur si më poshtë:

1. Në vend të parë oferta e bashkim operatoresh ekonomik “MCE” sh.p.k dhe o.e
XH&MILER’’ SH.P.K

2. Në vend të dytë oferta bashkim operatoresh ekonomik “CIVIL CONS”sh.p.k dhe o.e
“HMK- Consulting’’sh.p.k.

3. Në vend të trete oferta e bashkimi te operatoresh “47EK79&ILIRIADA P.K.S’’ sh.p.k
dhe o.e GJEOKONSULT&CO’’sh.p.k.

4. Në vend të katërt oferta ofertën e bashkim operatoresh ekonomik “GB Civil
Engineering”sh.p.k,dhe o.e ‘‘Invictus’’ sh.p.k .



5. Në vend të pestë oferta e operatori ekonomik “NOVATECH STUDIO”sh.p.k.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmëse : Bashkim Operatoresh
ekonomik “MCE” sh.p.k me Nipt L72203065K, me seli Tiranë, Rruga Kavajës, Qëndra
‘‘Sun Tower’’, Kati 9, Ap 38, me administrator Z. Petrit Muja dhe o.e XH&MILER’’
SH.P.K me Nipt K72105003E me seli kryesore Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Bulevardi
Gjergj Fishta , pallati te ish Ekspozita Shqipëria Sot(pranë QPZ)kati II, me administratore
Znj.Xhuljeta Duro se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2 898 666 00(dy
milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtë qindë e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë
pa tvsh pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Belsh,Zyra e Protokollit, sigurimin e
kontratës se bashku me dokumentat e tjere, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
7 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 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, 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 :05/03/2020.

Ankesa: ka ose jo: (Jo)

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
K R Y E T A R I

Arif TAFANI


