
BashkiaKamëz Bulevardi “BLU” Nr 492 Kamez, tel: +35547200177, e-mail: bashkiakamez@gmail.com, www.kamza.gov.al 

 

      
     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

  BASHKIA KAMËZ 
                                                                                                      

Nr.____Prot.                                                                                              Kamëz më ___.___.2021 

  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Për: Bashkimi i Operatoreve  ekonomik “Liqeni VII”sha & ”KUPA” shpk, &”ONI” shpk, me 

adresë : Lagjja Nr.14, Shkozet, Durrës,& Kamez, Rruga Berisha, Argjinatura me nr. pasurie 482, 

Çerkeze & Lagjja “Vasil Shanto”, Rruga “Hydajet Lezha”. 

* * * 

Procedura e prokurimit: “E hapur ” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82088-12-14-2020  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndërtim i Rrjetit te Ujësjellësit në zonën Fushë Kamëz 

Fondi limit : 262.098.657,5(dyqind e gjashtëdhjetë e dy milion e nëntëdhjetë e tetë mijë e 

gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë pikë pesë) lekë pa tvsh. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  250(dyqind e pesedhjete)dite pune 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [____.___.2020] 

[_____] 

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

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me date 25.01.2021 

këta ofertues: 

 

1.  “Liqeni VII”sha  & ” KUPA” shpk, &”ONI” shpk      K01730502W &  K51615512C &J66902008N 

Emri i plotë i shoqërisë                numri i NIPT-it    

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 256,572,218 lekë pa tvsh, dhe 307,886,661 lekë 

me tvsh. 

2. “EGLAND”shpk                                                                                          J96829419D 
Emri i plotë i shoqërisë                                      numri i NIPT-it    

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 260,786,486 lekë pa tvsh, dhe 312,943,784 lekë 

me tvsh. 

3. “S I R E T A 2F” shpk                                                                                  K51501008J 
Emri i plotë i shoqërisë                                         numri i NIPT-it  

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 259,695,910 lekë pa tvsh, dhe 311,635,092 lekë 

me tvsh. 

4. “S.M.O.UNION”shpk                                                                                   J66902042Q 
Emri i plotë i shoqërisë                                         numri i NIPT-it  

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 258,457,091 lekë pa tvsh, dhe 310,148,509 lekë 

me tvsh. 
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Janë te skualifikuar 

 “EGLAND”shpk                                                                                          J96829419D 
Emri i plotë i shoqërisë                                                  numri i NIPT-it    

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
    1.OE nuk ploteson nr. mesatar te punonjesve per periudhen janar 2020-nentor 2020 te kerkuar sipas 

pikes 2.3.5 ne DST  

  2.Per sa i perket kapacitetit teknik operatori ekonomik nuk permbush vleren per nje objekt te vetem si 

dhe per punet totale te tri viteve te fundit te kerkuar sipas Dokumentave Standarte te Tenderit. 

  3.Ne licensat e nevojshme te kerkuar sipas DST OE nuk ploteson disa pika, konkretisht: ne DST 

kerkohet:  

  • NP.7  -  E OE e ka paraqitur   NP.7   - D 

• NP.11-  B OE e ka paraqitur    NP.11- A 

• NP.12-  D  OE e ka paraqitur  NP.12 - B 

• NS.1   - B OE e ka paraqitur    NS.1  -  A 

• NS.16 - B OE e ka paraqitur    NS.16 - A 

 4.Operatori ekononomik nuk ka paraqitur licensen III.2.A per ndikimin ne mjedis. 

 5.OE nuk ka paraqitur te gjitha mjetet e kerkuara sipas pikes 15 te DST. 

 

 “S.M.O.UNION”shpk                                                                        J66902042Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                         numri i NIPT-it  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
1.OE nuk ploteson nr. mesatar te punonjesve per periudhen janar 2020-nentor 2020,  te kerkuar sipas 

pikes    2.3.5 ne DST  

2. Ne licensat e nevojshme te kerkuar sipas DST, OE nuk ploteson disa pika, konkretisht: ne DST 

kerkohet:  

• NP.12-D OE e ka paraqitur NP.12-C 

• NS.16-B OE e ka paraqitur NS.16-A 

3.Operatori ekononomik nuk ka paraqitur licensen III.2.A, per ndikimin ne mjedis, nuk ka paraqitur 

licensen III.1.A Tipi C dhe nuk ka paraqitur ne SPE licensen I.2.A 

4.OE nuk ka paraqitur te gjitha mjetet e kerkuara sipas pikes 15 te DST 

5.Nuk ka paraqitur punonjesit e certifikuar te kerkuar sipas pikes 7 ne DST 

6. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur certifikatat ISO te kerkuara, konkretisht: ISO SA 8000:2014; ISO 

DS CEN-TR 15128:2005; BS EN 13331:1-2002; EN-ISO 3834-2:2006; ISO 1452-1:2009; ISO/IEC 

27001:2013. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Bashkimin e Operatoreve  ekonomik 

“Liqeni VII”sha & ”KUPA” shpk, &”ONI” shpk, me adresë : Lagjja Nr.14, Shkozet, 

Durrës,& Kamez, Rruga Berisha, Argjinatura me nr. pasurie 482, Çerkeze & Lagjja “Vasil 

Shanto”, Rruga “Hydajet Lezha”, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 

256,572,218 lekë pa tvsh, dhe 307,886,661 lekë me tvsh, se është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë 

dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).  

 

*** 
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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 259,695,910 lekë (pa TVSh), 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 08.02.2021. 

Ankesa: ka ose jo____JO__________ 

 

 

 

 

Nëpunësi i Autorizuar 

Hasan BARA 

 

_________________________ 

ZV.KRYETAR / DREJTOR KABINETI 
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