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                      ___________________                        ____________________ 

                                          

R E P U B L I K A      E     S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE  GJELBËRIMIT  

DREJTORIA PLANIFIKIMEVE MENAXHIMIT  

                                                                                                                                              

Nr._______prot.                                                  Tiranë, më____. ____. 2020 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

Për:  FUSHA shpk me NIPT:J61922018S me Adresë: TIRANE,Njesia Bashkiake 

nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, me 

Administrator Z.Shkelqim Fusha .  

1.Procedura e prokurimit:  “Kërkesë për propozim” 

2.Numri i References se Proçedures: REF-69900-08-26-2020 

3.Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Instalim rrjeti ujitës në forme shiu dhe puse” 

4. Fondi Limit: 10 500 000 (dhjetë milion e pesëqind mijë) lekë pa tvsh  

5. Burimi i të ardhurave: Bashkia Tiranë. 

6. Kohëzgjatja e kontratës:  nga data e lidhjes se kontrates deri me 31.12.2020 

7. Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   

8. Data e zhvillimit të procedures: 21.09.2020  ora 11:00 

Njoftojme se kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

1. Operatori ekonomik FUSHA shpk me NIPT:J61922018S me ofertë ekonomike: 

 9 999 880 (nëntë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e 

tetëdhjetë) leka pa tvsh  

 11 999 856 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e 

tetëqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë me tvsh  

2.Operatori ekonomik Shoqëria ndertimore “K-AVV” shpk  me Nipt: L51506025C 

me ofertë ekonomike: 

 9 144 700  (nëntë milion e njëqind e dyzet e katër mijë e shtatëqind ) lekë 

pa tvsh  
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 10 973 640  (dhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e 

gjashtëqind e dyzet ) lekë me tvsh. 
 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Operatori ekonomik Shoqëria ndertimore “K-AVV” shpk  me Nipt: L51506025C 

me ofertë ekonomike: 

 9 144 700  (nëntë milion e njëqind e dyzet e katër mijë e shtatëqind ) lekë 

pa tvsh 

 10 973 640  (dhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e 

gjashtëqind e dyzet ) lekë me tvsh. 

 

Shqyrtohet oferta e paraqitur nga Shoqëria ndertimore “K-AVV” shpk nga ku 

rezulton se: 

     I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim 

 Nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në DST 

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk rezulton anomalisht e ulët. 

 

1- OE K-AVV nuk plotëson nënpikën (a) pika 2.3.1 të kapacitetit teknik, pasi 

kontrata e paraqitur si punë e ngjashme është nënshkruar më 30.06.2015 dhe 

punimet kanë përfunduar më 30.06.2017, pra nuk respektohet afati i vendosur nga 

AK që kontratat e ngjashme të jenë lidhur gjatë tri viteve të fundit nga data e 

zhvillimit të tenderit. Kontrata e paraqitur ka më shumë se 3 (tre) vjet që ka 

përfunduar, pasi proçedura në fjalë është hapur/zhvilluar më 21/09/2020. 

2- OE K-AVV nuk plotëson nënpikën (a) të pikes 2.3.3, pasi nuk disponon liçencën 

NS-20-A (Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë).  

3 -OE K-AVV nuk plotëson nënpikën (c) të pikes 2.3.3, pasi nuk zotëron 

çertifikatën ISO 14001:  për sistemin e menaxhimit mjedisor, në lidhje me objektin 

e kontratës. 

4- OE K-AVV nuk plotëson  piken 2.3.5 pasi nuk ka paraqitur lejet mjedisore të 

kërkuara në këtë pike. 

5 - OE K-AVV nuk plotëson  piken 2.3.6 pasi: 

a) – Për asnjë nga Inxhinierët (përkatësisht, Ing. Ndërtimi; Ing; Mekanik) nuk është 

paraqitur libreza e punës. 

b) – OE K-AAV nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për: Ing. Mjedisi; Ing. 

Hidroteknik; dhe Ing. Gjeolog. 

c) - Ndërkohë që Ing. Elektrik i paraqitur në dokumentacionin e përcjellur nuk 

figuron në list-pagesat e 6 muajve të fundit.  

 

6 - OE K-AVV nuk plotëson piken 2.3.8 pasi: 
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- Autobetoniere Betoni - është paraqitur dokumentacioni jo i plotë pasi nuk 

është paraqitur asnjë nga dokumentet e kërkuara që të vërtetojnë 

rregjistrimin e mjetit si; leje qarkullimi, siguracion mjeti, çertifikatë  

kontrolli teknik. Gjithashtu mjeti i paraqitur si betoniere deklarohet si vit 

prodhimi i 2009, ndërkohë që në dokumentacionin në gjuhë italiane 

“Dichiarazione per l’Incorporazione del Componente Motore a 

Combustione Interna”, mjeti në fjalë figuron se është prodhuar në vitin 

2007. 

- Autovinç – Dokumentacioni i paraqitur për mjetin ‘Autovinç’, i paraqitur 

nuk përmbush kriteret e kërkuara nga AK. OE K-AAV e ka marrë me qera 

mjetin në fjalë me anë të një kontrate qeraje më 20/05/2018, ndërkohë që 

palët kanë rënë dakord që afati i qeradhënies të jetë 6 muaj. Pra OE K-AAV 

ka paraqitur dokumentracionin pë një mjet që as e zotëron e as e ka me qera 

në momentin e zhvillimit të proçedurës së prokurimit. Lënë mënjanë këtu 

faktin që dokumentacioni i paraqitur pë mjetin si çertifikata e kontrollit 

teknik dhe siguracioni i mjetit nuk janë të vlefshme, pasi figurojnë të 

skaduara prej më shumë se 2 vjetësh. 

- OE K-AVV nuk ka paraqitur dokumentacion për mjetet; Kamion; 

Kamionçinë vetë-shkarkuese, 2 (dy) Dumper dhe Autopompë. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se operatori ekonomik 

“FUSHA” shpk me adresë : TIRANE Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, 

perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, me Administrator Z. Shkelqim 

Fusha se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 9 999 880 (nëntë 

milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e tetëdhjetë) leka pa tvsh 

11 999 856 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind 

e pesëdhjetë e gjashtë) lekë me tvsh  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit 

dhe Gjelbërimit të Qytetit, Tiranë sigurimin e kontratës, dhe nënshkimin e kontratës 

siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 

do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 

58 të Ligjit Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Klasifikimi u bë me datë 23.09.2020 në sistemin elektronik të APP-së 

Ankesa: Ka patur 

Ka marre përgjigje në datë : 28/09/2020 

    TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Arlinda Binjaku 


