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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 KAMËZ

Nr.____Prot. Kamez me
___.___.2018

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori ekonomik “Sireta 2 F”shpk, me adrese : Tirane, Paskuqan, Lagjja Babrru
Fushe, Ish Komuna Paskuqan”.

* * *

Procedura e prokurimit: “E hapur”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88876-10-08-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertim rruga ”Mustafa Lita”

Fondi limit : 42.094.714(dyzet e dy milion e nëntëdhjetë e katërmijë e shtatëqind e
katërmbëdhjetë)lekë pa tvsh.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 104(njëqind e katër) dite pune.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [15.10.2018] [41]
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 08.11.2017
këta ofertues:

1. ” Lala” shpk J76418903B
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 37,903,749.5lekë pa tvsh, dhe 45,484,499.4 lekë
me tvsh

2. “BE- IS” shpk K71412003A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 39,790,826lekë pa tvsh, dhe 47,748,991 lekë me
tvsh

3. “Alesio 2014” shpk L41713003M
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 31,215,812.5lekë pa tvsh, dhe 37,458,975 lekë
me tvsh

4. “Euroalb” shpk &”VARAKU” shpk K66613407&J61902509S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 34,952,724lekë pa tvsh, dhe 41,943,268.8 lekë
me tvsh.

5. “BAMI” shpk J94416206R
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Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 42,008623lekë pa tvsh, dhe 50,410,348 lekë me
tvsh

6. “Kacdedja” shpk K51712017A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 40,406,908lekë pa tvsh, dhe 48,488,289 lekë me
tvsh

7. “Kthella” shpk J69303023D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 41,245,092 lekë pa tvsh, dhe 49,494,110 lekë me
tvsh

8. ” Liqeni VII”sha K01730502W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 41,314,381 lekë pa tvsh, dhe 49,577,257 lekë me
tvsh.

9. ” Sireta 2F” shpk K51501008J
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 40,000,000 lekë pa tvsh, dhe 47,999,999 lekë me
tvsh.

Janë te skualifikuar
1.” Lala” shpk J76418903B

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Mjeti sipas fatures doganore 74852, date 6.9.2015, nuk eshte fadrome ashtu siç eshte
paraqitur nga operatori ekonomik ofertues.

 Eshte paraqitur pasja e eskavatorit me goma me faturen tatimore nr. 198, date 5.9.2015,
por nuk eshte paraqitur dokumentacion si taksa vjetore, police sigurimi, certifikate e
kontrollit teknik. Me “Kastrati sh”. Sha eshte lidhur kontrata e qirase per mjete qe
transportojne mallrat e rrezikshme, mjete te cilat nuk jane autobote uji, gjithsesi per to
nuk eshte paraqitur dokument qe keto mjete mund te transportojne mallrat e tilla (te
rrezikshme).

 Eshte paraqitur kontrata me nr. Rep 1372, date 15.4.2010 per autobeniere, por objekti I
kontrates eshte “Shitje e nje autoveture….betoniere” dhe per kete mjet nuk jane paraqitur
dokumentet per nje mjet qe shenohet ne rregjistrat publike.

 Sipas kontrates nr. 2086 Rep, date 10.11.2018, eshte lidhur kontrate qiraje per 33
makineri, por per asnje nga mjetet nuk eshte paraqitur dokumentacion qe vertetojne se
jane te afte me certificate transporti mallrash, te transportojne mallra. Mjeti me targe
ABR244, eshte rimorkio dhe jo kamion siç ka pretenduar ta prezantoje operatori
ekonomik ofertues. Operatori ekonomik thjesht ka perseritur hedhjen ne sistem te
dokumentave per te njejtat makineri, duke u munduar ti hedhe te grupuara, te cialt kane
mangesi, por edhe ne menyre te vecante nje e nga nje.

 Operatori ekonomik ofertues edhe per punonjesit qe kerkohen me IQT, hedh secilin me
vete dhe pastaj ne menyre te grupuar secilin, gjithsesi, nuk ka paraqitur dokumentacion
per: dy punonjes teknik ndertimi; nga tete manovratore dhe punonjes shofere te mjeteve
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te renda ka paraqitur vetem per pese te tille; nga dy teknike ndertimi, ka paraqitur
dokumentacion per nje te tille; nga dy elektriciste, eshte sjelle dokumentacion vetem per
nje te tille;

 Nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e energjise elektrike.

2.“BE- IS” shpk K71412003A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Operatori ekonomik ka paraqitur mjetin autovinç me targa AA782FA, te cilit I ka
mbaruar “taksa vjetore e rregjistrimit te mjeteve dhe polica e sigurimit”;

 automjeti me targe AA688BP, eshte autokulle dhe jo autovinç, gjithsesi sipas certificates
per transport mallrash, mjeti eshte ne perdorim te personit fizik Gjystina Çunaj dhe jo ne
emer te qiradhenesit”.

 Me kontraten e qerase date 18.7.2018 me nr.6567Rep, nder te tjera eshte marre me qera
edhe mjeti Eskavator me goma Liebharr, por nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion siç
kerkohet per mjetet me goma qe shenohen ne rregjistrat publik. Po kesaj kontrate I jane
bashkangjitur me vule lidhese noteriale edhe fotot e mjeteve qe nuk jane objekt kontrate,
si: AAMT57, KU3715A, AA925NI, KO7995B.

 Me kontraten e qerase date 8.9.2018, nr. 8167Rep, eshte marre me qera automjeti me
targe AA176NH, I cili eshte automjet I certifikuar per transportin e mallrave te
rrezikshem dhe te lengjeve nen presion, keshtu qe nuk mund te jete autobot UJI

3.“Alesio 2014” shpk L41713003M
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur kontrata ne ngjashme sipas percaktimeve te LPP-se
neni 61/3 “Nenkontraktimi

4.“Euroalb” shpk &”VARAKU” shpk K66613407&J61902509S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Anetari I bashkimit te operatoreve ekonomike, EutoAlb sh.p.k sipas preventivit te ndarjes
se punimeve ka marre persiper te realizoje te gjithe zerat e punimeve te preventivit
perveç shtreses se binderit dhe asfaltobetonit. Dokumentacionit te saj per makinerite i
mungojne:

 Me date 22.04.2017, eshte lidhur kontrata noteriale e qirase per mjete ndermjet “EuroAlb
sh.p.k dhe D&A sh.p.k. nga verifikimi I dokumentacionit rezulton se shoqerise
qiradhenese I ka mbaruar afati I lejes se transportit te mallrave te leshuar nga Keshilli I
Qarkut, po ashtu automjetit betoniere me targe AA928IR, I ka mbaruar polica e
sigurimit, taksa vjetore e rregjistrimit te mjetit dhe certifikata e kontrollit teknik.

 Me date 11.5.2018 eshte lidhur kontrata e qirase per mjete me shoqerine Makareshi
sh.p.k. Rezulton qe shoqerise ne fjale I ka mbaruar afati ilejes se transportit te mallrave te
leshuar nga Keshilli I Qarkut.

 Mjetit me targe AA542SI, I ka mbaruar polica e sigurimit, taksa vjetore e rregjistrimit te
mjetit dhe certifikata e kontrollit teknik dhe certifikata e transportit te mallrave;
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 Mjetit me targe KR7366A I ka mbaruar polica e sigurimit, taksa vjetore e rregjistrimit te
mjetit dhe certifikata e kontrollit teknik dhe certifikata e transportit te mallrave;

 Mjetit me targe AA132AG I ka mbaruar taksa vjetore e rregjistrimit te mjetit dhe
certifikata e kontrollit teknik dhe certifikata e transportit te mallrave;

 Mjetit me targa AA458GA I ka mbaruar, taksa vjetore e rregjistrimit te mjetit dhe
certifikata e kontrollit teknik dhe certifikata e transportit te mallrave.

 Keshtu operatori ekonomik nuk ploteson kapacitetet teknike sipas ndarjes se punime qe
ka marre persiper.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik
” Sireta 2 F”shpk , me adrese: Tirane, Paskuqan, Lagjja Babrru Fushe, Ish
Komuna Paskuqan”, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 40,000,000 lekë
pa tvsh, dhe 47,999,999 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).

***
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
40.406.908 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 Sipas vendimit te KPP nr. 06, datë 08.01.2018
Ankesa: ka ose jo____PO__________

Nëpunesi i Autorizuar
Qemal ÇEJKU

__________________________

SEKRETAR I PERGJITHSHEM
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