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Nr. _______Prot.                                                                Tirane, me      /      /  2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

Data: 12.09.2022 

 

 

Për Operatorin Ekonomik: BOE Shoqeria  “GTS-Gazra Teknike Shqiptare” sh.p.k.   dhe 

Shoqeria  “Dule” sh.p.k. me adrese: Kombinat, Vaqarr, Tirane 

 

Procedura e prokurimit :E hapur / Mallra mbi kufirin e larte monetar.  

 

Numri i procedurës: REF -33684-06-21-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: : “Blerje transformator fuqie per kabina elektrike nga 50-

160kV me tension primar 6kV dhe 10kV”. 

 

 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:180 (njeqindtetedhjete) ditë nga 

nenshkrimi i kontrates. 

 

Publikimet e mëparshme: nuk ka                                   

 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 
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Buletini i Njoftimeve Publike: : Nr. 85 datë 27 Qershor 2022. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

Me anë të këtij njoftimi ju bëjmë me dije se, në këtë procedurë  kanë marrë pjesë operatorët 

ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1. Bashkimi Operatoreve Ekonomike : BOE Shoqeria  “GTS-Gazra Teknike Shqiptare” sh.p.k. 

me NIPT J61905015B  dhe Shoqeria  “Dule” sh.p.k. me NIPT J82401502P              me vlere 

te ofertes 68,960,000  (gjashtedhjete e tete milion e nenteqind e gjashtedhjete mije ) leke pa 

tvsh.   

2. Operatori Ekonomik : Shoqeria “Elektroinvest ”  sh.p.k. me NIPT J62103004A           me 

vlere te ofertes 72,057,600   (shtatedhjete e dy milion e pesedhjete  e shtate mije e 

gjashteqind ) leke pa tvsh.   

3. Operatori Ekonomik :  Shoqeria “SI&CO Company ” sh.p.k. me NIPT L21420002F                 

me vlere te ofertes 76,400,000  (shtatedhjete e gjashte milion  e katerqind mije) leke pa tvsh.   

4. Operatori Ekonomik :  Shoqeria “DABAR ” sh.p.k. me NIPT  L62409033I                me vlere 

te ofertes 79,521,172   (shatedhjete e nente milion  e peseqind e njezet e nje mije e njeqind e 

shtatedhjete e dy ) leke pa tvsh.   

5. Operatori Ekonomik :   Shoqeria “VIBTIS” sh.p.k.  me NIPT  L02103503S   me vlere te 

ofertes 685,013 Euro ose konvertuar ne leke , bazuar ne kursin e kembimit date  21.06.2022  1 

EUR = 119,61 ALL    81,934,405  (tetedhjete e nje milion  e nenteqind e tridhjete e kater 

mije e katerqind e pese) leke pa tvsh.    
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6. Operatori Ekonomik:  Shoqeria “AA&P”  sh.p.k. me NIPT L61713009Q  me vlere te ofertes 

82,860,000  (tetedhjete e dy milion  e teteqind e gjashtedhjete mije ) leke pa tvsh . 

 

Janë s`kualifikuar Operatorët ekonomikë te mëposhtëm: 

 

 

1.  Ne lidhje me oferten e paraqitur nga Operatori Ekonomik Shoqeria “SI&CO Company ” 

sh.p.k. me vlere te ofertes 76,400,000  (shtatedhjete e gjashte milion  e katerqind mije) 

leke pa tvsh  ,  kjo oferte eshte refuzuar/  s’kualifikuar 

 

 Per keto arsye: 

  

          Kontratat e ngjashme  te paraqitur nga ky Operator Ekonomik. 

Nuk ka plotesuar Kriterin e Veçante te Kualifikimit pika 2.2   Kapaciteti  teknik: 

2.2.1.  Për të provuar përvojën e mëparshme, Operatori  Ekonomik duhet te paraqese dëshmi             për 

realizimin me sukses të një ose disa kontratave për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera 

gjatë tre viteve të fundit, me vlere jo më e vogel se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që 

prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të 

kontratës. 

Si dëshmi për përvojën e mëparshme,Operatori Ekonomik duhet te paraqese vërtetime të 

lëshuara nga një ent publik përpërmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i 

përfundimit të kontratës,ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të 

legjislacionit në fuqi, ku shënohen  datat , shumat  dhe sasitë e mallrave të furnizuara. 

 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, Operatori Ekonomik duhet te 

paraqese vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, 

dhe të deklaruara në organet  tatimore,  ku  shënohen  datat, shumat dhe sasitë e  mallrave të  

furnizuara. 
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Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

 

Ne referim te dokumentacionit te paraqitur nga ky operator ekonomik për të provuar përvojën e 

mëparshme rezultoi : 

- Fature Tatimore Shitje nr.43 dt.06.08.2020 ku Shoqeria “SI&CO Company ” sh.p.k i ka 

shitur Shoqerise  “ ALLMETA 02 ” sh.p.k , ne cilesine e pales blerese :- mallin Mufte 

TM 12 kv , ne vleren totale te fatures 21,411,450    pa TVSH . 

 Malli  i  percaktuar ne kete fature: Mufte TM 12 kv nuk eshte ne perputhje me objektin e 

prokurimit “Blerje transformatore fuqie per kabina elektrike ” dhe kjo fature nuk 

permbush kriterin e furnizimeve te mëparshme , të ngjashme.  

- Fature Tatimore Shitje nr.10 dt.03.03.2021 ku Shoqeria “SI&CO Company ” sh.p.k i ka 

shitur Shoqerise  “ Gajdi Company ” sh.p.k , ne cilesine e pales blerese :  mallin –pjese 

kembimi  , ne vleren totale te fatures 4,471,000  pa TVSH . 

 Malli  i  percaktuar ne kete fature , materiale  te ndryshme dhe jo pajisje elektrike nuk 

eshte ne perputhje me objektin e prokurimit “Blerje transformatore fuqie per kabina 

elektrike ” dhe kjo fature nuk permbush kriterin e furnizimeve te mëparshme , të ngjashme.  

- Fature Tatimore Shitje nr.1 dt.31.07.2019 ku Shoqeria “SI&CO Company” sh.p.k i ka 

shitur Shoqerise “Ç A Ç I” sh.p.k , ne cilesine e pales blerese : Transformator 40/50 

MVA  -cope 1 (nje) , ne vleren totale te fatures 22,730,000   pa TVSH . 

 Malli  i  percaktuar ne kete fature: Transformator 40/50 MVA eshte ne perputhje me 

objektin e prokurimit “Blerje transformatore fuqie per kabina elektrike ” dhe kjo fature 

permbush kriterin e furnizimeve te mëparshme ,  të ngjashme.  

 Por vlera e Fatures tatimore te shitjes 22,730,000   pa TVSH  eshte me e vogel se vlera 40% e 

fondit limit =34,202,666.8 leke pa tvsh.  

- Fature Tatimore Shitje nr.9 dt.19.05.2020 ku Shoqeria “SI&CO Company ” sh.p.k i ka 

shitur Shoqerise “ Sherbimi Informativ Kombetar ” sh.p.k , ne cilesine e pales blerese: 

mallin - Pjese kembimi per automjetet e SHISH  , ne vleren totale te fatures 2,195,000  

pa TVSH . 
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 Malli  i  percaktuar ne kete fature: - Pjese kembimi per automjetet e SHISH nuk eshte ne 

perputhje me objektin e prokurimit “Blerje transformatore fuqie per kabina 

elektrike”dhe kjo fature nuk permbush kriterin e furnizimeve te mëparshme ,   të ngjashme.  

                                                         

Ne zbatim te kerkesave te Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020  “Per Prokurimin Publik” neni 

92/3 dhe VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” e 

ndryshuar , neni 82  ; 

Neni 92/3 I LPP-se: -  Autoriteti ose enti 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 38 të këtij ligji. 

- Oferta konsiderohet e vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të cilat nuk 

ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit, gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur përmbajtjen e 

saj, si edhe ato të lidhura me informacionet që merren lehtësisht nga dokumente faktike, që 

tregojnë gjendjen e operatorit ekonomik në kohën e ofertimit 

 

Referuar Kritereve te DST-se te publikuar nga Autoriteti Kontraktor ku eshte percaktuar 

shprehimisht se: “Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të 

pasakta, konsiderohen si  kushte për s`kualifikim”; si dhe referuar nenit 92 pikes 3 te LPP-se ku 

percaktohet se: Autoriteti Kontraktor, ne zbatim te pikes te ketij neni, vlereson me oferte te 

vlefshme, vetem nese ajo eshte ne perputhje me te gjitha kerkesat dhe specikimet e percaktuara 

ne njoftimin e kontrates dhe ne  dokumentet e tenderit , pa rene ndesh me percaktimet e nenit 38 

te ketij Ligji; 

 

Ne keto kushte, Oferta  e  Operatorit  Ekonomik  Shoqerise “SI&CO Company ”  sh.p.k  

eshte  refuzuar / s`kualifikuar nga  Komisioni  i  Vleresimit  te  Ofertave  prane  Autoritetit  

Kontraktor. 

 

2. Shoqeria “AA&P” sh.p.k. me NIPT L61713009Q  me vlere te ofertes 82,860,000  

(tetedhjete e dy milion  e teteqind e gjashtedhjete mije ) leke pa tvsh  .  
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Per keto arsye:  

ka mangesi ne dokumentacionin e paraqitur, nuk ka plotesuar te gjitha kriteret e 

percaktuara ne Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit , sipas shtojces 8 ,  konkretisht:   

 

c) nuk është dënuar për ndonjë vepër penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së; 

ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri 

ose ortaku, oseqë ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit 

Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë 

për çdo vepër penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së; 

d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale; 

dh) nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një 

prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së; 

e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë  nga legjislacioni në fuqi. Ky 

informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së 

Shqipërisë. 

g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës; 

i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar 

ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona 

të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të 

përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim 

është në fuqi. 

Sipas kritereve te pergjithshme te kualifikimit te percaktuara ne DST –ne e Autoritetit 

Kontraktor këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të 

Vetëdeklarimit të operatorit ekonomikt në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.  

Gjithashtu , nuk ka plotesuar Kriterin e Veçante te Kualifikimit pika 2.2   Kapaciteti  

teknik: 

2.2.1.  Për të provuar përvojën e mëparshme, Operatori  Ekonomik duhet te paraqese dëshmi             për 

realizimin me sukses të një ose disa kontratave për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera 

gjatë tre viteve të fundit, me vlere jo më e vogel se 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës që  
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prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të 

kontratës. 

Si dëshmi për përvojën e mëparshme,Operatori Ekonomik duhet te paraqese vërtetime të 

lëshuara nga një ent publik përpërmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i 

përfundimit të kontratës,ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të 

legjislacionit në fuqi, ku shënohen  datat , shumat  dhe sasitë e mallrave të furnizuara. 

 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, Operatori Ekonomik duhet te 

paraqese vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, 

dhe të deklaruara në organet  tatimore,  ku  shënohen  datat, shumat dhe sasitë e  mallrave të  

furnizuara. 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

 Ne referim te dokumentacionit te paraqitur nga ky operator ekonomik për të provuar përvojën e 

mëparshme rezultoi se: Faturat tatimore te shitjes  te paraqitura nga Operatori Ekonomik  

e permbushin  kriterin e furnizimeve te mëparshme ,  të ngjashme.  

 Por vlera totale  e faturave 27,719,039 leke pa tvsh  eshte me e vogel se vlera 40% e fondit limit 

=34,202,666.8 leke pa tvsh.  

- Referuar Kritereve te DST-se te publikuar nga Autoriteti Kontraktor ku eshte percaktuar 

shprehimisht se: “Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të 

pasakta, konsiderohen si  kushte për s`kualifikim”; si dhe referuar nenit nenit 92 pikes 3 te 

LPP-se ku percaktohet se: Autoriteti Kontraktor, ne zbatim te pikes te ketij neni, vlereson me 

oferte te vlefshme, vetem nese ajo eshte ne perputhje me te gjitha kerkesat dhe specikimet e 

percaktuara ne njoftimin e kontrates dhe ne  dokumentet e tenderit , pa rene ndesh me 

percaktimet e nenit 38 te ketij Ligji; 

 

 

Janë kualifikuar Operatorët ekonomikë te mëposhtëm: 

 

1. Bashkimi Operatoreve Ekonomike : BOE Shoqeria  “GTS-Gazra Teknike Shqiptare”  sh.p.k. 

dhe Shoqeria  “Dule” sh.p.k..   
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2. Operatori Ekonomik : Shoqeria “Elektroinvest ”  sh.p.k.  

3. Operatori Ekonomik :  Shoqeria “DABAR ” sh.p.k. 

4. Operatori Ekonomik :  Operatori Ekonomik :   Shoqeria “VIBTIS” sh.p.k.   

 

III. Renditja perfundimtare e operatoreve ekonomike te kualifikuar nga Autoriteti Kontraktor 

eshte:  

1. Ne vend te pare renditet  Bashkimi Operatoreve Ekonomike :   BOE Shoqeria  “GTS-Gazra 

Teknike Shqiptare”  sh.p.k. dhe Shoqeria  “Dule” sh.p.k. me vlere te ofertes 68,960,000  

(gjashtedhjete e tete milion e nenteqind e gjashtedhjete mije ) leke pa tvsh.   

2. Ne vend te dyte renditet Operatori Ekonomik : Shoqeria “Elektroinvest ”  sh.p.k. me vlere te 

ofertes 72,057,600   (shtatedhjete e dy milion e pesedhjete  e shtate mije e gjashteqind ) leke 

pa tvsh.   

3 .Ne vend te trete renditet Operatori Ekonomik :  Shoqeria “DABAR ” sh.p.k. me vlere te 

ofertes 79,521,172   (shatedhjete e nente milion  e peseqind e njezet e nje mije e njeqind e 

shtatedhjete e dy ) leke pa tvsh.   

4 .Ne vend te katert renditet Operatori Ekonomik :  Operatori Ekonomik :   Shoqeria “VIBTIS” 

sh.p.k.  me vlere te ofertes 685,013 Euro ose konvertuar ne leke , bazuar ne kursin e kembimit 

date  21.06.2022  1 EUR = 119,61 ALL    81,934,405  (tetedhjete e nje milion  e nenteqind e 

tridhjete e kater mije e katerqind e pese) leke pa tvsh.     

 

1. Autoriteti   Kontraktor  konkludoi : 

Oferta e Operatorit Ekonomik  BOE Shoqeria  “GTS-Gazra Teknike Shqiptare”  sh.p.k. dhe 

Shoqeria  “Dule” sh.p.k.  eshte oferta ekonomikisht me e ulet.   

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se : 
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 BOE Shoqeria  “GTS-Gazra Teknike Shqiptare”  sh.p.k. dhe Shoqeria  “Dule” sh.p.k. : 

Kombinat, Vaqarr, Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  68,960,000  

(gjashtedhjete e tete milion e nenteqind e gjashtedhjete mije ) leke pa tvsh është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Drejtoria Rajonale Tirane e 

OSSH sh.a me adrese Rr:Reshit Petrela perballe Dispancerise Tirane sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 

këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 72,057,600   (shtatedhjete e dy milion e pesedhjete  e 

shtate mije e gjashteqind ) leke pa tvsh. , siç parashikohet në nenin 83  të Ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”.  

Ankesat: 

 

 Nuk ka patur.  

 

Me  konsideratë, 

 

 

 


