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BASHKIA DURRËS
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr._______prot. Durrës, më____.____.2018

Lënda : Formulari i Njoftimit të Fituesit

Për: CARA SHPK Adresa: Diber, Burrel, Lagja Pjeter Budi, Rruga Abdi Mati, Ndertese private Nr.10.

Procedura e prokurimit: Proçedurë E hapur.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74956-06-14-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion kopshti Hasan Koçi dhe Rikonstruksion çerdhja nr.4”
me fond limit: 24’999’000 lekë, sasia sipas preventivit, afati 180 ditë.

Publikime të mëparshme(nëse zbatohet):Buletini i Njoftimeve Publike.[Nr.25 datë 25 Qershor 2018]

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

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

1. CARA K07729920F
Vlera 16’083’270 (gjashtëmbëdhjetë milion e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e shtatëdhjetë) lekë.
2. INA J61814009W
Vlera 16’789’979 (gjashtëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e nentë mijë e nentëqind e
shtatedhjete e nentë) lekë.
3. Shendelli K07924803N
Vlera 17’628’183 (shtatëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e njezetë e tetë mijë e njëqind e tetëdhjetë e
tre) lekë.
4. TEA-D K32522629L
Vlera 17’769’864 (shtatëmbëdhjetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e nentë mijë e tetëqind e
gjashtëdhjetë e katër) lekë
5. ARKONSTUDIO L42019004I
Vlera 17’943’095 (shtatëmbëdhjetë milion e nëntëqind e dyzetë e tre mijë e nentëdhjetë e pesë) lekë.
6. “MURATI” J66702413V
+ BOSHNJAKU.B K72627402H
Vlera 18’383’958 (tetëmbëdhjetë milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e nentëqind e pesëdhjetë e
tetë) lekë
7. EURONDERTIMI 2000 K02003001O
Vlera 18’502’828 (tetëmbëdhjetë milion e pesëqind e dy mijë e tetëqind e njezetë e tetë) lekë
8. DAJTI PARK 2007 K11507003S
Vlera 18’510’674 (tetëmbëdhjetë milion e pesëqind e dhjete mijë e gjashtëqind e shtatedhjetë e katër)
lekë.
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9. RAJLI NDERTIM K71512508E
+NEAL-86 K04814851T
Vlera 18’742’616 (tetëmbëdhjetë milion e shtatëqind e dyzet e dy mijë e gjashtëqind e
gjashtembedhjetë) lekë
10. LIQENI VII K01730502W
Vlera 19’312’414 (nentembedhjetë milion e treqind e dymbëdhjetë mijë e katërqind e katermbëdhjetë)
lekë
11. SARK K71820009I
Vlera 19’692’146 (nentëmbedhjetë milion e gjashtëqind e nentëdhjetë e dy mijë e njëqind e dyzet e
gjashtë mijë) lekë.
12. BEQIRI J98624801V
Vlera 19’808’281 (nentëmbedhjetë milion e tetëqind e tetë mijë e dyqind e tetëdhjetë e një) lekë.
13. J O G I J63229478K
Vlera 21’098’973 (njëzet e një milion e nentedhjetë e tetë mijë e nentëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë.
14. ELDA-VL K67106202W
Nuk ka paraqitur oferte

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Shendelli K07924803N
2. TEA-D K32522629L
3. DAJTI PARK 2007 K11507003S
4. SARK K71820009I
5. BEQIRI J98624801V
6. J O G I J63229478K
7. ELDA-VL K67106202W

Per arsyet e meposhtme:

- Ofertuesi Shendelli me vlere te ofertes 17’628’183 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim
te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
- Per kriteret e vecanta te kualifikimit, ne piken 2.3 “Për kapacitetin teknik”, germa k;
Kerkohet certifikate ISO 9001/deklarate komformiteti nga prodhuesi per produktet e poshtme:

 Dritare duralumini plastike dopio xham
 Vetrate duralumini plastike
 Ndricues LED me 18w , 1800K,1800lm
 Ndricues LED rrethor me24w , 4000K,2400lm
 kondicioner inverter 12000 BTU
 CHILLER Version Pompe Nxehtesise

Kompresori me INVERTER (Modeli SystemAIR)
QFt = 75 kW
QNg= 85 kW

 F.V Fan-Coil dysheme me kapacitete termike dhe fryrje te ajrit:
Qmes = 2.52 kW
Qmes = 3.04 kW

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me
marrëveshje bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe
prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: telefon,
e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet të paraqiten
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dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.) të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet
teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.

Ofertuesi Shendelli, Për produktet e mësipërme, nuk verteton se është prodhues si dhe nuk ka
marrëveshje bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar e cila të tregojë lidhjen midis
ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues.
Mungojne certifikate ISO 9001/deklarate komformiteti nga prodhuesi.
Mungojne dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.)
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi TEA-D me vlere te ofertes 17’769’864 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te
kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
- Per kriteret e vecanta te kualifikimit, ne piken 2.3 “Për kapacitetin teknik”, germa h;
Stafi teknik i shoqërisë të ketë në përbërje:

 Punetore te specializuar ne ndertim me certifikate per punime ne lartesi dhe perdorimin
e skelave 2 punonjes

Ofertuesit TEA-D i mungojne punetoret e specializuar ne ndertim me certifikate per punime ne lartesi
dhe perdorimin e skelave.
- Per kriteret e vecanta te kualifikimit, ne piken 2.3 “Për kapacitetin teknik”, germa k;
Kerkohet certifikate ISO 9001/deklarate komformiteti nga prodhuesi per produktet e poshtme:

 Dritare duralumini plastike dopio xham
 Vetrate duralumini plastike
 Ndricues LED me 18w , 1800K,1800lm
 Ndricues LED rrethor me24w , 4000K,2400lm
 kondicioner inverter 12000 BTU
 CHILLER Version Pompe Nxehtesise

Kompresori me INVERTER (Modeli SystemAIR)
QFt = 75 kW
QNg= 85 kW

 F.V Fan-Coil dysheme me kapacitete termike dhe fryrje te ajrit:
Qmes = 2.52 kW
Qmes = 3.04 kW

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me
marrëveshje bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar e cila të tregojë lidhjen midis
ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të
dhëna të plota si: telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast
verifikimi, si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.) të jenë të
përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.
Ofertuesi TEA-D, Për produktet e mësipërme, nuk verteton se është prodhues si dhe nuk ka vërtetuar
me marrëveshje bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar e cila të tregojë lidhjen midis
ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues.
Mungojne certifikate ISO 9001/deklarate komformiteti nga prodhuesi.
Mungojne dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.)
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi DAJTI PARK 2007 me vlere te ofertes 18’510’674 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për
kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
- Per kriteret e vecanta te kualifikimit, ne piken 2.3 “Për kapacitetin teknik”, germa g;

Liçensa profesionale e shoqerisë lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:
- Ne Licencen profesionale te Shoqerise DAJTI PARK 2007, regjistruar ne regjistrin themeltar qe nga
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data: 11.05.2017, drejtuesi teknik Martin Vuka, mungon ne listepagesat per kontributet e sigurimeve
shoqerore dhe shendetesore te paraqitura nga ky ofertues e konkretisht ne muajt: Maj dhe Qershor
2018.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi SARK me vlere te ofertes 19’692’146 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te
kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
- Per kriteret e vecanta te kualifikimit, ne piken 2.3 “Për kapacitetin teknik”, germa f;

Punë të ngjashme për një kontratë të vetme të së njëjtës natyrë në një vlerë prej 12’000’000
lekë, të ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit; ose Punë të ngjashme ku
vlera totale e punës së tre viteve të fundit është një vlerë jo më e vogel se 48’000’000 lekë; Si
deshmi për punë të ngjashme kërkohet: kontraten/kontratat me Autoritetet Kontraktore publike
apo private të shoqëruara me faturën/faturat tatimore, formular vlerësimi sipas shtojcës e
shoqëruar me akt kolaudimin dhe situacionet.

Ofertuesi SARK me kontratat e paraqitura, nuk e permbush vleren prej 12’000’000 lekë per një
kontratë të vetme si dhe vleren prej 48’000’000 lekë per kontratat ne total te punës së tij gjate tre viteve
të fundit.
- Per kriteret e vecanta te kualifikimit, ne piken 2.3 “Për kapacitetin teknik”, germa g;

Liçensa profesionale e shoqerisë lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:
- Ne Licencen profesionale te Shoqerise SARK, regjistruar ne regjistrin themeltar qe nga data:
13.03.2017, drejtuesi teknik, Taip Doga, mungon ne te gjitha listepagesat per kontributet e sigurimeve
shoqerore dhe shendetesore te paraqitura nga ky ofertues e konkretisht muajt: Janar 2018 deri Maj
2018.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi BEQIRI me vlere te ofertes 19’808’281 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te
kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
- Per kriteret e vecanta te kualifikimit, ne piken 2.3 “Për kapacitetin teknik”, germa j;
Çertifikatat ISO:

 Çertifikat: Sistemi manaxhimit te cilesise (ISO 9001)

 Çertifikat: Sistemi manaxhimit te shendetit dhe sigurimit ne pune (OHSAS 18001)

Ofertuesit BEQIRI i mungojne te dy certifikatat e lartekerkuara.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi J O G I me vlere te ofertes 21’098’973 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te
kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
- Per kriteret e vecanta te kualifikimit, ne piken 2.3 “Për kapacitetin teknik”, germa k;
Kerkohet certifikate ISO 9001/deklarate komformiteti nga prodhuesi per produktet e poshtme:

 Ndricues LED me 18w , 1800K,1800lm
 Ndricues LED rrethor me24w , 4000K,2400lm
 kondicioner inverter 12000 BTU
 CHILLER Version Pompe Nxehtesise

Kompresori me INVERTER (Modeli SystemAIR)
QFt = 75 kW
QNg= 85 kW

 F.V Fan-Coil dysheme me kapacitete termike dhe fryrje te ajrit:
Qmes = 2.52 kW
Qmes = 3.04 kW
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Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me
marrëveshje bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar e cila të tregojë lidhjen midis
ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të
plota si: telefon, e-mail, website, etj, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi, si dhe duhet
të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.) të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë
specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.

Ofertuesi J O G I per produktet: “Ndricues LED me 18w , 1800K,1800lm dhe Ndricues LED rrethor
me 24w , 4000K,2400lm”, ofertuesi JOGI, ka paraqitur “Kontrate furnizimi” me shoqerine “Sali
Elektrik” shpk, ku ky i fundit deklaron se do te furnizoje ofertuesin JOGI me materiale e paisje te
sistemeve te ndricimit te brendshem e te jashtem, te ndricimit rrugor, te furnizimit me energji elektrike
etj., bashkangjitur kesaj kontrate ofertuesi JOGI ka paraqitur dy certifikata ISO 9001 te kompanive te
ndryshme te huaja, te pa perkthyera dhe qe nuk i perkasin shoqerise “Sali Elektrik” shpk. Mungojne
dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.). Ne keto kushte, mungon lidhja midis ofertuesit
dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues.
Per produktet “CHILLER Version Pompe Nxehtesise, Kompresori me INVERTER (Modeli SystemAIR),
F.V Fan-Coil dysheme me kapacitete termike dhe fryrje te ajrit”, ofertuesi JOGI ka paraqitur “Kontrate
furnizimi” me shoqerine “CLIMATHERM” shpk, ku ky i fundit deklaron se do te furnizoje ofertuesin
JOGI me materiale e paisje te sistemeve te ngrohje-ftohjes, ajrim kondicionimi, hidro-termo-sanitare
etj, bashkangjitur kesaj kontrate ofertuesi JOGI ka paraqitur fotokopje te nje katalogu me siglen
AERMEC, ne gjuhe te huaj. Mungon certifikata ISO 9001/deklarate komformiteti nga prodhuesi. Ne
keto kushte, mungon lidhja midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi ELDA-VL nuk ka paraqitur oferte. KVO vendos qe ofertuesi te kualifikohet.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se: CARA SHPK Adresa: Diber, Burrel,
Lagja Pjeter Budi, Rruga Abdi Mati, Ndertese private Nr.10, se oferta e paraqitur me një vlerë të
pergjithshme prej 16’083’270 (gjashtëmbëdhjetë milion e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e shtatëdhjetë)
lekë, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Durres, Sheshi “Liria” Durrës, tel/fax
052222310, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë)
diteve 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, 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 31.10.2018

Ankesa: ka ose jo __ Po __

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 07.08.18 dhe Vendim KPP nr. 698/2018 date 17.10.18

Titullari i Autoritetit Kontraktor
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Vangjush Dako


