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

BASHKIA KOLONJE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

NJESIA E PROKURIMIT

Nr. 2403 Prot. Kolonjë, më . 07 . 11
.2018

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING”
sh.p.k dhe HMK – Consulting Shpk .

Adresa: Rruga “Osman Myderizi”, Pallati Shkreli Nr.10, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Kerkese per Propozim”,“Shërbime”,me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës : REF-88718-10-05-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontratë ka për qëllim shërbim mbikqyrje punimesh për
objektin: Rikonstruksion Shkolla e Mesme e Bashkuar "JANI VRETO", Leskovik Bashkia
Kolonje ndësa kohëzgjatja e kontratës është 8 (tetë) muaj kalendarik nga nënshkrimi i
kontratës.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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. Bashkimi i operatorëve ekonomik

Transport Highway Consulting Shpk dhe HMK – Consulting Shpk
Emri i plotë i shoqërive

K 51428048 I L 57129604 Q

numri i NIPT-it numri i NIPT-it

Vlera 715,775 ( Shtatëqindepesëmbëdhjetëmijëeshtatëqindeshtatëdhjetëepesë ) lekë
paTvsh.

(me numra dhe fjalë)

2.Operatori Ekonomik ARABEL - STUDIO sh.p.k L 51812001 S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 840,000 ( Tetëqindedyzetëmijë ) lekë pa Tvsh.

(me numra dhe fjalë)



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Operatori Ekonomik ARABEL - STUDIO sh.p.k L 51812001 S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

a. Në shtojcën 7,kriteret e veçanta të kualifikimi pika 2.3.2 kapaciteti teknik, ofertuesi duhet të
dorëzojë dokumentet si më poshtë :
Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e sherbimit të kontratës:

Bazuar ne V.K M nr. 943, datë 28.12.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.759,
datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për licencimin profesional të individëve dhe
personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim
dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndertim”, liçenca e shoqërisë duhet te
jete e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:
PUNIME TE PERGJITHSHME NDERTIMI

 N.P -1 Punime gërmimi në tokë.

 N.P-2 Ndërtime civile dhe industrial.

 N.P-3 Rikonstruksion dhe mirmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash.

 N.P-12 Punime të inxhinierisë së mjedisit.
PUNIME SPECIALE NDERTIMI

 N.S-1 Punime per prishjen e ndertimeve.
 N.S-2 Impjante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.
 N.S-4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to
 N.S-8/a Ndërtime parfabrikat beton arme,
 N.S-8/bStruktura metalike
 N.S-8/c Struktura druri.
 N.S-9 Punime strukturore speciale
 N.S-12 Impjante teknologjik, termike dhe të kondicionimit.
 N.S-14 Impjante të brendeshme, elektrike telefonike radiotelefoni TV etj.
 N.S-18 Punime topogjeodezie.
 N.S-19 Sistemet kundra zhurmes për infrastruktura.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik,rezultoi se operatori
ekonomik ARABEL - STUDIO sh.p.k, nuk plotëson kërkesën 2.3.2 për kualifikim lidhur me
disponimin e pikave të nevojshme të licenses pasi nuk disponon pikat si mëposhtë :

 N.P-12 Punime të inxhinierisë së mjedisit.

 N.S-8/a Ndërtime parfabrikat beton arme,

 N.S-8/b Struktura metalike

 N.S-9 Punime strukturore special

 N.S-18 Punime topogjeodezie.

 N.S-19 Sistemet kundra zhurmes për infrastruktura.

b. Në shtojcën 7,kriteret e veçanta të kualifikimi pika 2.3.3 kapaciteti teknik, ofertuesi duhet të
dorëzojë dokumentet si më poshtë :

Operatori/et Ekonomik duhet te paraqesin një listë të personelit kryesor (Drejtues Teknik), të
nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe komponenteve te saj, si dhe CV-në e tyre,
Diplomat, Kontratat individuale të punës të noterizuara dhe licencat në mbikqyrje të tyre.
Drejtuesit Teknike të kërkuar më poshtë duhet të jenë në licensën e Mbikqyrje/ Koluadimit të
Punimeve të Zbatimit të Shoqërisë dhe të figurojnë në listë pagesat e punonjësve të shoqërisë të



siguruar me kohë të plotë pune për muajt Gusht 2017- Gusht 2018 (Formularet E-Sig 025/a.1).
Lista e Drejtuesve Teknike, të nevojshem për të zbatuar objektin e prokurimit, të këtë:

1. Drejtues Teknik Inxhinier Ndertimi
2. Drejtues Teknik Arkitekt
3. Drejtues Teknik Inxhinier Hidroteknik
4. Drejtues Teknik Inxhinier Elektrik
5. Drejtues Teknik Inxhinier Gjeodet
6. Drejtues Teknik Inxhinier Mekanik
7. Drejtues Teknik Inxhinier Mjedisi ose Kimist Tekolog

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik,rezultoi se operatori
ekonomik ARABEL - STUDIO sh.p.k, nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me
disponimin e personelit kryesor (Drejtues Teknik) konkretisht si mëposhtë :
Inxhinieri i Ndërtimit – V.C – nuk figuron ne Licensën e shoqërisë
Inxhinieri i Ndërtimit – F.Ç – nuk figuron ne Licensën e shoqërisë
Arkitekt – R.H – nuk figuron ne Licensën e shoqërisë
Inxhinieri i Ndërtimit – A.A – nuk figuron ne Licensën e shoqërisë
Operatori ekonomik ARABEL - STUDIO sh.p.k, plotëson kërkesën vetëm për personelin
kryesor (Drejtues Teknik) : Inxhinier Hidroteknik , Inxhinier Elektrik , Inxhinier Mekanik ,
ndërsa për drejtuesit e tjerë nuk ka dorëzuar dokumentacion kualifikues.

c. Në shtojcën 7,kriteret e veçanta të kualifikimi pika 2.3.4 kapaciteti teknik, ofertuesi duhet të
dorëzojë dokumentet si më poshtë :
Dëshmi për fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit: Numri
mesatar i punonjësve të siguruar duhet të jetë jo më pak se 12 (dymbedhjete) punonjës për
periudhën Gusht 2017- Gusht 2018. Për këtë duhet të paraqesë:

- Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për
secilin muaj per periudhen Gusht 2017- Gusht 2018.

- Listepagesat e Kontributeve te Sigurimeve Shoqerore, Shendetesore dhe Tatimit mbi te ardhurat
nga Punesimi, (Formularet E-Sig 025/a.1) per periudhen Gusht 2017- Gusht 2018, te
konfirmuara nga drejtoria e tatimeve.

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik,rezultoi se operatori
ekonomik ARABEL - STUDIO sh.p.k, nuk plotëson kërkesën 2.3.4 për kualifikim lidhur me
numrin mesatar të punonjësve të siguruar për periudhën Gusht 2017- Gusht 2018.
d. Në shtojcën 7,kriteret e veçanta të kualifikimi pika 2.3.5 , 2.3.6 , 2.3.7 , 2.3.9 kapaciteti
teknik, ofertuesi duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :
Ofertuesi duhet të ketë pjese të stafit një ekspert privat zjarrfrikes.
Për të cilin të paraqiten :

- Diploma

- Lejë për ushtrimin e profesionit ekspert privat zjarrfikes

- Kontrata e punës dhe të figurojë në listëpagesat për periudhën (Gusht 2017- Gusht
2018).

Ofertuesi duhet të ketë pjese të stafit ekspert per hartimin e raporteve te ndikimit ne mjedis dhe
auditim mjedior.

Për të cilin të paraqiten :

- Diploma

- Çertifikatë për ushtrim profesioni nga Ministria e Mjedisit

- Kontrata e punës dhe të figurojë në listëpagesat për periudhën (Gusht 2017- Gusht
2018).

Ofertuesi duhet të ketë pjese të stafit ekspert te Certifikuar per Auditimin e Energjise ne



Ndertesa.

Për të cilin të paraqiten :

- Diploma

- Çertifikatë për Auditimin e Energjisë në Ndërtesa

- Kontrata e punës dhe të figurojë në listëpagesat për periudhën (Gusht 2017- Gusht
2018).

Operatori/et Ekonomik duhet të paraqes/in nje deklaratë nga administrator/et e shoqërisë
ofertuese për Drejtuesit Teknikë të sherbimit te mbikqyrjes që janë në licensën profesionale të
shoqërise, ku të deklarojë se ata do të jenë të punësuar dhe të pranishëm me kohë të plotë, gjatë
gjithë kohës që do të realizohet projekti, me këtë objekt. (Në rastet e Bashkimit te Operatoreve
ekonomik çdo anëtar i grupit duhet të paraqese këtë dokument).

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur në sistemin elektronik,rezultoi se operatori
ekonomik ARABEL - STUDIO sh.p.k, nuk plotëson kërkesën 2.3.5 , 2.3.6 , 2.3.7, 2.3.9 pasi
nuk ka dorëzuar dokumentacion për plotësimin e këtyre pikave kualifikuese .

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të nenit 46, pika
1,nenit 53, të Ligjit Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe
Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” ( i ndryshuar), Kreu VII, Neni 66 pika 3, e shpall të pavlefshme ofertën e
operatorit ekonomik ARABEL - STUDIO Shpk pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në
dokumentet e tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë
“TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” sh.p.k dhe HMK – Consulting Shpk , me
adresë: Rruga “Osman Myderizi”, Pallati Shkreli Nr.10, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej 715,775 ( Shtatëqindepesëmbëdhjetëmijëeshtatëqinde
shtatëdhjetëepesë ) lekë paTvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë

Emri Bashkisë Kolonjë

Adresa Sheshi “ Rilindja ”

Tel/Fax +355 812 2 2225 ; +355 812 2 3173

E-mail bashkia.kolonje@gmail.com

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi , por jo me vone se 5 (pesë) ditë nga marrja e kërkesës me
shkrim për lidhjen e kontratës.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës,do të veprohet
në përputhje me nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.10.2018

Ankesa: Jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ILIA STEFO


