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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA E QYTETIT

KORÇË

Drejtoria e Prokurimeve Date
08/06/2018

Nr______Prot

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Date 08.06.2018

Nga: Bashkia Korçë, rruga “28 Nentori”, 082 243353.

Për: Shoqerine “Korsel”sh.p.k, adresa: Korçë, Objekt privat, Bul. Fan S Noli, Perballe
supermarket “Elisabet”

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur

Objekti: “Pastrimi, evadimi i mbetjeve urbane në Bashkinë e Korçës” (Sherbimi i
pastrimit)

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF 33925-11-13-2017

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate ka per qellim pastrimin dhe evadimin e mbetjeve
urbane ne Bashkine e Korçës

Fondi limit: 356,843,945 lekë
Fondi i percaktuar per çdo vit buxhetor eshte: 71,368,789 lekë

Burimi i financimit: Te ardhurat e bashkise
Shpenzim

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 27.02.2018

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] –
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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. Bashkimi i shoqerive “Rej”, NIPT J93711608Q & “T.T.A Alba-Lam”, NIPT J62110001L
me vleren:
309,041,070 (treqind e nente milion e dyzet e nje mije e shtatedhjete) leke

2. Shoqeria “Korsel” sh.p.k , NIPT J64104124G me vleren:
331,740,766 (treqind e tridhjete e nje milion e shtateqind e dyzet mije e shtateqind e
gjashtedhjete e gjashte) leke

3. Shoqeria “Alko Impex General Construcion” sh.p.k , NIPT K91326028I me vleren:
354,130,908 (treqind e pesedhjete e kater milion e njeqind e tridhjete mije e nenteqind e
tete) leke

* * *

Jane s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Bashkimi i shoqerive “Rej”shpk & “T.T.A Alba-Lamshpk”shpk, per arsye se:

1) Bashkimi I shoqerive Rej dhe T.T.A ALBALAM sh.p.k nuk permbush kriterin lidhur me
sherbimet e ngjashme,te percaktuar ne dokumentat e tenderit,shtojca7,kriteret e vecanta te
kualifikimit,kapaciteti teknik,pika I,ku percaktohet shprehimisht:

“I.Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:

Shërbime të meparshme te ngjashme në një vlerë jo me pak se 40% e vlerës së përllogaritur të
kontratës të realizuar gjatë tre viteve të fundit .

-Kur shërbimi i ngjashëm është realizuar me ente publike, duhet te paraqiten:
1. Kontrate
2. Situacionet për punimet e kryera

3.Vertetim nga Investitori ku të përcaktohet kohëzgjatja e shërbimit, vlera e shërbimit të realizuar
si dhe permbushja me sukses e kontrates se sherbimit.

-Kur sherbimi i ngjashem eshte realizuar me sektorin privat, duhet te paraqiten:

1.Faturat tatimore perkatese, te konfirmuara (ku te shprehen qarte datat, shumat dhe shërbimet e

realizuara)

2. Situacionet për shërbimet e kryera”

Konkretisht mangesite e konstatura jane si me poshte:
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1) Shoqeria REj ka paraqitur 2 kontrata.

I-Kontraten me Bashkine Pogradec
Lidhur me sa me siper ka paraqitur
-Kontrate
-Situacione
-Vertetim
Kontrata e paraqitur eshte lidhur ne daten 16.01.2015 ku pale jane Bashkia Pogradec dhe
Bashkimi i shoqerive “REJ sh.p.k dhe Shpresa sh.p.k” me afat 5 vjecar duke filluar nga data
16.01.2015-15.01.2020. Gjithashtu eshte lidhur edhe nje kontrate shtese ne date 31.12.2015 me
kete bashkim shoqerish. Ne kontrate nuk ka asnje te dhene lidhur perqindjen dhe sherbimet
konkrete qe do te kryeje sejcila nga shoqerite ne menyre qe te vleresohet nese shoqeria Rej
sh.p.k ploteson vleren e sherbimeve te ngjashme.
Vertetimi i leshuar nga Bashkia Pogradec me Nr 79/1 date 18.01.2018 nuk ka te percaktuar nese
kontrata eshte permbushur me sukses ,pra nuk ka nje vleresim per cilesine e sherbimit te kryer
nga kjo shoqeri, per me teper ka konfirmuar qe,ne kundershtim me sa eshte percaktuar ne
kontraten baze dhe ne ate shtese, sherbimi eshte kryer vetem nga shoqeria REJ sh.p.k.
Situacioni I janarit 2018 nuk eshte I firmosur dhe vulosur nga Autoriteti Kontraktor,Bashkia
Pogradec.

II.Kontrata me Komunen Udenisht
Lidhur me sa me siper eshte paraqitur
-Kontrate
-Situacione
-Vertetim
Kontrata e paraqitur eshte lidhur ne daten 30.04.2012 me afat 5 vjecar ku pale kane qene
Komuna Udenisht dhe Shoqeria REJ.
Ne vertetim jepen te dhena per periudhen 30.04.2012-30.04.2015 dhe jane paraqitur situacione
vetem per periudhen Janar 2015-Prill 2017. Vlera e situacioneve per kete periudhe eshte
5.443.193 lek,pa tvsh. Situacionet e muajit korrik 2015,gusht 2015,shtator 2015 dhe dhjetor
2016 nuk jane te firmosura nga supervizori.

Vertetimi I paraqitur nga Shoqeria T.T.A ALBALAM per realizimin e sherbimeve te ngjashme
nuk permban informacion lidhur me realizimin me sukses te sherbimit por vetem nje listim te
kontratave te lidhura me Bashkine Tirane ne kundershtim me percaktimin e bere ne dokumentat
e tenderit ku jane percaktuar elementet qe duhet te permbaje vertetimi te cilat jane :

- kohëzgjatja e shërbimit

- vlera e shërbimit të realizuar

-si dhe permbushja me sukses e kontrates se sherbimit.

2) Shoqeria Rej sh.p.k nuk permbush kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit,
shtojca7,kriteret e vecanta te kualifikimit,kapaciteti teknik,pika II,ku percaktohet
shprehimisht: Një punësim mesatar i të paktën 95 (nentedhjete e pese) personave, për
periudhën Nentor 2016- Janar 2018 të vërtetuar me:
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a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve per
periudhen Nentor 2016- Janar 2018.

b. List-pagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per
periudhen Nentor 2016- Janar 2018 shoqëruar me formularet e deklarimit te pagesave
për sigurimet shoqërore dhe shendetesore.

Konkretisht mangesite e konstatura jane si me poshte:

Ne vertetimin e paraqitur nga shoqeria Rej sh.p.k Nr. T00072914 Datë, 04.01.2018 ,per

kontributet e sigurimeve shoqerore,nuk jepen te dhena per muajin dhjetor 2017 janar 2018 ne

kundershtim me kriterin “Vertetim te leshuar nga Administrata Tatimore ku te specifikohet

numri I punonjesve per periudhen Nentor 2016-Janar 2018.

Me vendim te Komisionit te Shqyrtimit te Ankesave eshte konstatuar se shoqeria Rej ka
permbushur kriterin e mesiperm

3) Bashkimi I shoqerive Rej dhe T.T.A ALBALAM sh.p.k nuk permbush kriterin e percaktuar
ne dokumentat e tenderit,shtojca7,kriteret e vecanta te kualifikimit,kapaciteti teknik,pika
III,ku percaktohet shprehimisht:

“III. Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i
shoqërisë) Drejtuesin Teknik të shërbimit të pastrimit për Bashkine Korce, i cili duhet të ketë
një eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në fushën e ofrimit të shërbimit të pastrimit
shoqeruar me dokumentacionin e mëposhtme:

a) Librezë pune (përkatëse)
b) Diplomë
c) CV përkatëse
d) Kontrate pune midis tij dhe operatorit ekonomik (e vlefshme). Në rast të

mosplotësimit në këtë kontratë të eksperiencës 5 vjeçare të punës së kërkuar më
sipër, Drejtuesi Teknik duhet të paraqesë vërtetim lëshuar nga punëdhënësi i
mëparshem për eksperiencën e punës në ofrimin e shërbimit të pastrimit.”

Konkretisht mangesite e konstatura jane si me poshte:
Sejcili nga anetaret e bashkimit ka percaktuar nga nje drejtues teknik . Keshtu shoqeria REj
sh.p.k deklaron se drejtuesi teknik per realizimin e plote te objektit do te jete Z.Florenc Gora,nga
ana tjeter edhe Shoqeria T.T.A ALBALAM drejtuesi teknik per realizimin e plote te objektit do te
jete ing.Monika Haxho.
Duke qene se perfaqesuesi ligjor I shoqerise REj sh.p.k,deklaraten si drejtues teknik e ka bere me
cilesine e administratorit te shoqerise Rej shpk dhe jo me cilesine e perfaqesuesit te bashkimit te
shoqerive dhe duke qene se shoqeria Rej ka marre persiper te kryeje 9.54% te sherbimit athere
deklarata qe Z.Florenc Gora do te jete drejtuesi teknik per realizimin e plote te objektit nuk
eshte e vlefshme pasi bie ne kundershtim me marreveshjen e bashkepunimit.
I njejti arsyetim vlere edhe per shoqerine T.T.A ALBALAM.
Gjithashtu drejtuesi teknik I percaktuar nga shoqeria Rej sh.p.k nuk permbush kushtin e
eksperiences 5 vjecare si drejtues teknik dhe per me teper sipas kontrates te punes date
12.06.2017 eshte kontraktuar si ing.mjedisi dhe jo si drejtues teknik.



5

4). Shoqeria REJ sh.p.k nuk permbush kriterin e percaktuar ne dokumentat e
tenderit,shtojca7,kriteret e vecanta te kualifikimit,kapaciteti teknik,pika IV, ku percaktohet
shprehimisht:

”IV. Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet te ketë të punësuar staf teknik i cili duhet të
figurojë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit, për punonjësit si më
poshtë:

- 1 (një) Inxhinier Mekanik, për të cilin duhet të paraqitet kontratë pune e vlefshme,
diplomë, CV dhe librezë pune.”

Konkretisht mangesite e konstatura jane si me poshte:
Ing.mekanik I shoqerise Rej sh.p.k nuk figuron 6 muajt e fundit ne listpagesa,figuron vetem per
Muajt Nentor 2017,Dhjetor 2017,Janar 2018.
5) Bashkimi I shoqerive Rej sh.p.k dhe T.T.A ALBALAM sh.p.k nuk permbush kriterin e
percaktuar ne dokumentat e tenderit,shtojca7,kriteret e vecanta te kualifikimit,kapaciteti
teknik,pika pika XII ,ku percaktohet shprehimisht:
“Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me shkrim mbi disponueshmërinë e
mjeteve, ku të përcaktohen të dhënat teknike dhe sasitë përkatëse për mjetet e mëposhtme:

1. 2 ( dy ) makina teknologjike për fshirjen e rrugëve ( fshese mekanike ), te pajisura me 2
fshesa anësore (majtas dhe dhjathtas) dhe një fshesë qëndrore rrul, sistem thithës të
pluhurave (aspirator) dhe sistem spërkatje me ujë gjatë punës, me tub aspirimi të jashtëm
thithës.

2. Borepastruese cope 2 ( dy ), te jene te pajisura me mekanizmin e hedhjes se kripes.
3. Makina teknologjike transportuese me ngarkim fundor per mbledhjen dhe evadimin e

mbeturinave, me kapacitet mbajtes jo me pak se 10 ton, cope 4 ( kater )
4. Makina kompatator per heqjen e mbeturinave ne lagjet pa kontenier,jo me shume se 3,5

ton,cope 3 ( tre ) .
5. Makina teknologjike transportuese me ngarkim fundor per mbledhjen dhe evadimin e

mbeturinave, me kapacitet mbajtes deri ne 7 ton, cope 3 ( tre ) .
6. Makina për larjen e rrugëve, (mjet teknollogjike) të pajisur me pompë për larjen e rrugëve

me presion, pajisur me tub për nxjerrjen e ujit me presion në pjesën anësore të tij, me
kapacitet mbajtes jo më pak se 10.000 litra ujë, jo më pak se 1 (nje) copë;

7. Makina për lagien e rrugëve, (mjet teknollogjike) të pajisura me pompë për lagien e
rrugeve,me kapacitet mbajtes jo më pak se 10.000 litra ujë, jo më pak se 1 (nje) copë;

8. Fadrome me goma per heqjen e inerteve me kapacitet te koves jo me pak se 1 m3 ,cope 1 (
nje )

9. Traktor per shtytjen dhe ngjeshjen e mbeturinave ne fushe cope 1 ( nje ) .
10. Makine transporti per mbetjet e riciklueshme(leter,plastike,qelq,alumin)me shenja dalluese,1

(nje cope)
11. Kamioncine per evadimin e mbetjeve inerte,1 (nje)cope

Dokumentacioni qe duhet te dorezohet per mjetet e mesiperme :
-Ne rast se jane ne pronesi duhet te paraqiten, certifikata e pronesise , leja e qarkullimit
,certifikata e kontrollit teknik, siguracioni i mjetit.
-Kur jane me qera te paraqiten: kontrata e qerase vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit
te kontrates objekt i ketij prokurimi, e shoqeruar me lejen e qarkullimit ,certifikaten e pronesise,
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certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit.
- Ne rast se mjetet nuk jane ne pronesi apo me qera mund te paraqiten Akt Marrëveshje
porosie/Kontratë e Porosie/kontrate leasing/ ose marreveshje per shitjen me kusht te mjeteve
Kontratat dhe marreveshjet e sipercituara duhet te jene lidhur perpara noterit dhe duhet të
përmbajnë të dhënat e sakta në lidhje me tipin e mjetit, të dhënat teknike për mjetin, kushtet e
kontratës /marreveshjes si dhe afatin për ekzekutimin e saj.
-Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar në pronësi ose me qira,
ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.
Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të kryejë në çdo kohë verifikimin fizik të
disponueshmërisë së mjeteve.”

Konkretisht mangesite e konstatura jane si me poshte:

Se pari: Ne Kontraten e bashkepunimit te shqerive Rej sh.p.k dhe T.T.A ALBALAM
sh.p.k ,Pika 13 e kesaj kontrate ku percaktohet se “ Kapaciteti ekonomik dhe teknik
(mjetet dhe stafi teknik etj)I shoqerise Rej sh.p.k,do te jete ne dispozicion te bashkimit te
operatoreve “T.T.A .Alba Lam”sh.p.k dhe “Rej” sh.p.k ne rast se ky bashkim operatoresh
shpallet fitues .Per kete arsye nuk eshte pare e arsyeshme te behen kontrate qeraje per
mjetet qe do te perdoren ne kete kontrate. Gjithashtu eshte e vlefshme edhe e anasjellta.”
eshte ne kundershtim me percaktimin e bere ne nenin 74 pika 3 te VKM 914 date
29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publiK” ku percatohet si me
poshte:
-Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të
parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit.
Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i
gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo
furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje.
Per sa me siper duke qene se ne aktmarrevshjen noteriale te lidhur per furnizimin me makineri
nuk eshte bere ndarja e tyre por marreveshja eshte bere nga bashkimi i shoqerive,nuk mund te
gjykohet nese sejcili nga anetaret e bashkimit e permbush kriterin e mjeteve ne perputhje me
perqindjen qe ka marre persiper ne marreveshjen e bashkepunimit.

Se dyti : Ne aktmarreveshjen noteriale te lidhur per furnizimin me makineri eshte percaktuar
nder te tjera mjeti “Makine teknologjike transportuese jo me pak se 7 ton”sasia 4 cope” cka bie
ne kundershtim me kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit ku kerkohet : “Makina
teknologjike transportuese me ngarkim fundor per mbledhjen dhe evadimin e mbeturinave, me
kapacitet mbajtes deri ne 7 ton, cope 3 ( tre ) .
Pra kapaciteti i mjeteve te kerkuara eshte deri ne 7 ton ,kapaciteti i mjeteve te ofruara sipas
marreveshjes eshte  jo me pak se 7 ton. “

Se treti : Ne kriteret e vendosura ne dokumentat e tenderit eshte percaktuar shprehimisht
se : 
” Ne rast se mjetet nuk jane ne pronesi apo me qera mund te paraqiten Akt Marrëveshje
porosie/Kontratë e Porosie/kontrate leasing/ ose marreveshje per shitjen me kusht te mjeteve “
Kontratat dhe marreveshjet e sipercituara duhet te jene lidhur perpara noterit dhe duhet të
përmbajnë të dhënat e sakta në lidhje me tipin e mjetit, të dhënat teknike për mjetin, kushtet e
kontratës /marreveshjes si dhe afatin për ekzekutimin e saj.”
Ne aktmarreveshjen e dorezuar nuk ka te dhena teknike per mjetet por eshte percaktuar ne
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piken 4.6 te saj se “Bashkengjitur kesaj aktmarreveshje jane kataloget me te dhenat e sakta
teknike dhe tipin e mjeteve dhe automjeteve” .
Lidhur me sa me siper,per sa kohe qe kataloget teknike jane pjese e aktmarreveshjes, duhet te
ishin firmosur nga te tre palet e aktmarreveshjes dhe te ishin lidhur me vule lidhese nga noteri.
Per sa kohe ato jane te firmosura vetem nga njera pale konkretisht shoqeria Erka BMC 2007
athere arrijme ne perfundimin se nuk ka nje konfirmim nga te gjitha palet e marreveshjes lidhur
me mjetet konkrete sipas te dhenave teknike qe jane kerkuar,si nuk mund te merren ne shqyrtim
kataloget me te dhenat e mjeteve te firmosur ne menyre te njeanshme .

Se katerti: Lidhur me mjetet e deklaruara me qera nga Shoqeria REJ sh.p.k:
-Kontrata e qerase per fadromen me goma e lidhur ndermjet shoqerise “REJ” dhe “Flamur
Hoxhaj” nuk eshte vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij
prokurimi sic kerkohet ne dokumentat e tenderit.
Eshte percaktuar qe afati I kontrates te qerase do te jete 5 vjet nga data e kontrates. Data e
kontrates te qerase eshte 01.02.2018. Pra perfundon ne 01.02.2023,rrjedhimisht para
perfundimit te kontrates qe do te lidhet per kete objekt.
GJithashtu kontrata e qerase nuk eshte lidhur para noterit.
-Kontrata e qerase per kamioncinen e lidhur ndermjet shoqerise “REJ” dhe Z.Engjell Suli nuk
eshte vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi sic
kerkohet ne dokumentat e tenderit.
Eshte percaktuar qe afati I kontrates te qerase do te jete 5 vjet nga data e kontrates. Data e
kontrates te qerase eshte 31.01.2018. Pra perfundon 31.01.2023,rrjedhimisht para perfundimit
te kontrates qe do te lidhet per kete objekt.
Gjithashtu kontrata e qerase nuk eshte lidhur para noterit.

Gjithashtu nisur nga sherbimet konkrete qe ka marre persiper te kryeje shoqeria Rej konkretisht:
“Pastrim rrugesh nga Debora+kriposje”
“Mbledhje transport mbeturinash fshati”,
duhej qe shoqeria Rej sh.p.k te dispononte te pakten dy borepastruese dhe tre makina
teknologjike transportuese me ngarkim fundor per mbledhjen dhe evadimin e mbeturinave, me
kapacitet mbajtes deri ne 7 ton, per trasportin e mbeturinave te fshatit,sic eshte percaktuar ne
specifikimet teknike.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine “Korsel”shpk, me
adrese: Korçë, Objekt privat, Bul. Fan S Noli, Perballe supermarket “Elisabet”, se oferta
e paraqitur me një vlerë te pergjithshme prej 331,740,766 (treqind e tridhjete e nje milion e
shtateqind e dyzet mije e shtateqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh, është
identifikuar si oferta e suksesshme

* * *

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë Bashkise Korçë, sigurimin e kontratës, siç
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parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi por jo me vone se 5 dite nga kerkesa e per lidhjen e kontrates.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
veprohet ne perputhje me nenin 58 të ligjit për prokurimet publike Nr 9643 date 20.11.2006.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 07.03.2018

Ankesa: PO

1.Shoqeria“Rej”sh.p.k

Formulari i ankeses paraqitur ne Bashkine Korce ne daten 13.03.2018 me nr.1267 Prot.

Kthim pergjigje date 20.03.2018 me nr.1267/1 Prot,me ane te se ciles i eshte komunikuar
refuzimi i ankeses.

Shoqeria Rej sh.p.k ka paraqitur ankese ne KPP dhe me Vendim Nr.378 date 05.06.2018, KPP
ka vendosur refuzimin e ankeses te shoqerise “Rej”shpk

2. Shoqeria“Alko Impex General Construction”sh.p.k

Formulari i ankeses paraqitur ne Bashkine Korce ne daten 15.03.2018 me nr.1296 Prot.

Kthim pergjigje date 21.03.2018 me nr.1291/1 Prot, me ane te se ciles i eshte komunikuar
refuzimi i ankeses.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
SOTIRAQ FILO


