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                                                   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA PRRENJAS 

 

 

Nr. _____ prot.                                                                   Prrenjas, më ___.___.2020 

 

              FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

         

Për: EURO-ALB sh.p.k me NIPT: K66613407H me adrese Diber Bulqize BULQIZE Lagjja Minatori, 

Rruga e Spitalit, Pallati nr.12, Shk.1, Kati 5, Ap.15 me administrator z.Bujar Murati.  
Procedura e prokurimit: “Proçedure e hapur – Punë - Elektronike” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-67476-07-30-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “Rehabilitimi Skemës Ujitëse Radigoz-Stranik-Bërzeshtë” 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr.53 datë 10 gusht 2020 

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

Fondi limit: 61.304.125 (gjashtëdhjetë e një milion e treqind e katër mijë e njëqind e njëzet e pesë)leke pa 

tvsh. 

 

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

 

1. EURO-ALB sh.p.k me NIPT: K66613407H me adrese Diber Bulqize BULQIZE Lagjja 

Minatori, Rruga e Spitalit, Pallati nr.12, Shk.1, Kati 5, Ap.15, me ofertë ekonomike në vlerën 59, 

267,416 (pesëdhjetë e nëntë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mije e katërqind e 

gjashtëmbëdhjete ) lekë pa TVSH. 
 

2.  LEON KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT: K71820009I me adrese Tirane Rruga Tish Dahia, 

Kompleksi Kika 2, Pallati nr.9, Kati 8, me ofertë ekonomike në vlerën 36,779,154.51 (tridhjetë e 

gjashtë milion e shtatë qind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e pesëdhjetë e katër presje 

pesedhjete e nje ) lekë pa TVSH. 

*** 

Jane  skualifikuar  ofertuesit  e  mëposhtëm:   

 

1.  LEON KONSTRUKSION sh.p.k me NIPT: K71820009I me adrese Tirane Rruga Tish Dahia, 

Kompleksi Kika 2, Pallati nr.9, Kati 8, me ofertë ekonomike në vlerën 36,779,154.51 (tridhjetë e 

gjashtë milion e shtatë qind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e njëqind e pesëdhjetë e katër presje 

pesedhjete e nje) lekë pa TVSH.. 

-Perkatesisht per arsyet e meposhtme: 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se  

 I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim. 
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 I plotëson kapacitetet ligjor/Profesional i Operatorëve Ekonomik 

 I plotëson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar për kualifikim 

 Nuk i plotëson kapacitetet teknike për kualifikim. 
 

- Në pikën 2.3.4/d është kërkuar: “Të ketë në stafin e punonjesve punonjës të pajisur me deshmi 

kualifikimit e sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente të akredituara sipas 

legjislacionit ne fuqi si dhe dëshmi të kualifikimit profesional/diploma/certifikata trajnimi dhe kontrata e 

punes (e vlefshme per te pakten peridhen e parashikimit te ndertimit)  ku nga këta të jenë të paktën:  

- 4 (kater) punonjës hekurkthyes 

- 1 (nje) specialist per punime ne prani te ujit 

- 1 (nje) specialist montim tubash hdpe  

 

OE ka paraqitur vetëm 3 punonjës hekurkthyes dhe nuk ka paraqitur asnjë specialist per punime ne 

prani te ujit dhe montim tubash hdpe sipas kerkeses se DST. 

-OE ka paraqitur Autobetoniere me targa AA693RV dhe AA694 RV per te cilin ka paraqitur dokumetat 

e kërkuara sipas dst por Police e sigurimit të detyrueshëm ka mbaruar afati vlefshmërisë i cili është 

deri në datë 06.09.2020, ndërkohë që në përcaktohet se: “Për mjetet që shënohen në regjistra publikë 

duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit: leje qarkullimi, certifikaten e kontrollit 

teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme)”. 
 

-OE Leon Konstruksion sh.p.k nuk ka paraqitur vetëdeklarim për kontratat e që ka në proces dhe/ose 

është shpallur fitues, duke përcaktuar objektin, vlerën e kontratës si dhe drejtuesin teknik të deklaruar 

për secilin objekt që ka në proces dhe/ose është shpallur fitues, sipas kerkeses se DST . OE ka 

paraqitur vetëm deklaratë për kontratat e që ka në proces dhe/ose është shpallur fitues por  nuk ka të 

përcaktuar drejtuesin teknik të deklaruar për secilin objekt sipas kerkeses se DST. 

 

Bazuar në nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, 

parashikohet se: “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”. Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, 

(i ndryshuar), përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një oferte 

të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në 

njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit. 

Referuar pikës 3 të nenit 53 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar 

gjejmë të përcaktuar se: “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. 

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 3: “Pas mbylljes se seances publike, komisioni 

i vleresimit te ofertave verifikon dhe vlereson ofertat e dorezuara, duke kualifikur vetem ato oferta qe 
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permbushin kriteret per kualifikim, te percaktuara ne dokumentat e tenderit”, si dhe referuar DST “Të 

gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një 

dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.”  

Komisioni konstatoi se ofertat nuk është paraqitur ne perputhje me kerkesat e dokumentave standarte te 

tenderit. Nga shqyrtimi i ofertës në mbështetje me Nenin 66/3 të Vendimit të Këshillit të Ministrave 

Nr.914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” si dhe dokumentave të 

tenderit të miratuara, u konstatua se OE: Leon Konstruksion sh.p.k, sh.p.k nuk është në përputhje 

me kërkesat e tenderit, duke e cilesuar si ofertë të pavlefshme. 

 

 
*** 

 

1. Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik  EURO-ALB sh.p.k me 

NIPT: K66613407H me adrese Diber Bulqize BULQIZE Lagjja Minatori, Rruga e Spitalit, Pallati 

nr.12, Shk.1, Kati 5, Ap.15,me administrator z.Bujar Murati me ofertë ekonomike në vlerën 59, 

267,416 (pesëdhjetë e nëntë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mije e katërqind e 

gjashtëmbëdhjete) lekë pa TVSH , eshte identifikuar si oferta e sukseshme. 
 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Prrenjas sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 5 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 24.09.2020. 

 

 

Ankesa: Nuk ka 

 

 
 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

NURI BELBA 
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