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BASHKIA DURRËS

NJËSIA E PROKURIMIT

Nr._______prot. Durrës, më____.____.2019

Lënda : Formulari i Njoftimit të Fituesit

Për: RAJLI NDERTIM Adresa: Adresa: Durres Lagjia Nr.18, Rruga H.Ramzoti (pallati i Bashkise
Durres), nr pasurie. 1/1008 - G6, zona kadastrale 8513, vol.42, faqe 99.

Procedura e prokurimit: Proçedurë E hapur.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-95528-11-23-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës : “Ndërtim shkolla 9 vjeçare Qerret”, me fond limit: 74'344’000 lekë
lekë, sasia sipas preventivit, afati 432 ditë.

Publikime të mëparshme(nëse zbatohet):Buletini i Njoftimeve Publike. [Nr.48 datë 03 Dhjetor 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. INA J61814009W
+AL-ASFALT K81511508A
Vlera 46’476’925 (dyzët e gjashtë milion e katërqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e nentëqind e njëzet
e pesë) lekë.
2. RAJLI NDERTIM K71512508E
Vlera 47’461’636 (dyzët e shtatë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e tridhjetë
e gjashtë) lekë.
3. BEAN J72510445Q
Vlera 49’178’761 (dyzët e nentë milion e njëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë
e një) lekë.
4. K.M.K L78223801E
+ SINDER AB K01531003W
+ ALBKONSTRUKSION J62903360G
+ ERAL CONSTRUCTION COMPANY K82230002K
Vlera 49’436’233 (dyzët e nentë milion e katërqind e tridhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tridhjetë e tre)
lekë.
5. INERTI J66926804L
Vlera 50’709’899 (pesëdhjetë milion e shtatëqind e nëntë mijë e tetëqind nëntedhjetë e nëntë) lekë.
6. K A C D E D J A K51712017A
+ AGRI CONSTRUCTION K01725001F
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Vlera 51’993’060 (pesëdhjetë e një milion e nentëqind e nëntedhjetë e tre mijë e gjashtëdhjetë) lekë.
7. KEVIN CONSTRUKSION K71401004W
Vlera 52’757’168 (pesëdhjetë e dy milion e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e
gjashtëdhjetë e tetë) lekë.
8. BEQIRI J98624801V
+SARDO K13120402W
Vlera 52’813’848 (pesëdhjetë e dy milion e tetëqind e trembedhjetë mijë e tetëqind e dyzetë e tetë)
lekë.
9. NDREGJONI K31329048I
Vlera 53’440’756 (pesëdhjetë e tre milion e katërqind e dyzetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e
gjashtë) lekë.
10. EURONDERTIMI 2000 K02003001O
Vlera 54’363’412 (pesëdhjetë e katër milion e treqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e katërqind e
dymbëdhjetë) lekë.
11. CAUSHI J97511807W
Vlera 55’543’858 (pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e dyzetë e tre mijë e tetëqind e pesëdhjetë e
tetë). lekë.
12. BOSHNJAKU.B K72627402H
+5 VELLEZERIT L22925402C
Vlera 58’782’645 (pesëdhjetë e tetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e dyzetë e
pesë) lekë.
13. HTM K97006004D
+ BE – IS SH.P.K K71412003A
Vlera 59’011’000 (pesëdhjetë e nentë milion e njëmbedhjetë mijë) lekë.
14. LIQENI VII K01730502W
+ PE-VLA-KU K61716013M
Vlera 60’603’689 (gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e nentë) lekë.
15. LEON KONSTRUKSION K71820009I
Vlera 61’702’361 (gjashtëdhjetë e një milion e shtatëqind e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë e një)
lekë.
16. CURRI J67902718S
Vlera 65’386’261 (gjashtëdhjetë e pesë milion e treqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e
gjashtëdhjetë e një) lekë.
17. PEPA GROUP L42215009L
+JUNIK J68007522L
Vlera 67’854’795 (gjashtëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e pesedhjetë e katër mijë e shtatëqind e
nentëdhjete e pesë) lekë.
18. ELDA VL
nuk ka paraqitur oferte

Te s’kualifikuar:

1.INA J61814009W
+AL-ASFALT K81511508A
2. BEAN J72510445Q
3. K.M.K L78223801E
+ SINDER AB K01531003W
+ ALBKONSTRUKSION J62903360G
+ ERAL CONSTRUCTION COMPANY K82230002K
4. INERTI J66926804L
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5. K A C D E D J A K51712017A
+ AGRI CONSTRUCTION K01725001F
6. KEVIN CONSTRUKSION K71401004W
7. BEQIRI J98624801V
+SARDO K13120402W
8. NDREGJONI K31329048I
9. EURONDERTIMI 2000 K02003001O
10. CAUSHI J97511807W
11. BOSHNJAKU.B K72627402H
+5 VELLEZERIT L22925402C
12. HTM K97006004D
+ BE – IS SH.P.K K71412003A
13. LIQENI VII K01730502W
+ PE-VLA-KU K61716013M
14. LEON KONSTRUKSION K71820009I
15. CURRI J67902718S
16. PEPA GROUP L42215009L
+JUNIK J68007522L
17. ELDA VL

Per arsyet e meposhtme:

- Për bashkimin e operatoreve INA+AL-ASFALT me vlere te ofertes 46’476’925 lekë, Komisioni i
Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve
per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen f eshte kerkuar si me poshte;
Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 37’000’000 lekë, të realizuar gjatë tri
viteve të fundit; ose Punë të ngjashme ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tri
viteve të fundit, është jo më e vogël se 148’000’000 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.

Duke iu referuar Vendimit nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik”,
konkretisht neni 74 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, ne piken 3 te saj thuhet:
Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 6, të nenit 26,
të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim.
Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së

tyre në bashkim.Theksojme se ne shkronja “a”, të pikës 6, të nenit 26 thuhet:
Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon: punë të ngjashme për një objekt të vetëm në
një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë
tri viteve të fundit.

Operatori ekonomik ne bashkim INA i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në kete
bashkim(sipas kontrates se bashkepunimit ka marre persiper 70% te punimeve), per kriterin e
sipercituar, nuk ploteson vleren per pune te ngjashme per nje objekt te vetem në një vlerë jo më të
vogël se 37’000’000 lekë, kontrata e vetme e paraqitur nga ky operator, te cilen e ka realizuar me
bashkim operatoresh(INA+COLOMBO), per pjesen e perqindjes qe zoteron ne kete kontrate, nuk e
ploteson vleren e lart kerkuar.
2- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen l eshte kerkuar si me poshte;
List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit me kohë të plotë pune, që i
takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës, ku numëri i punonjësve të jetë minimumi 63 persona(përfshirë dhe
numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta te konfirmuara nga institucioni përkatës sipas
legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës elektronike).
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Duke iu referuar list pagesave te paraqitura nga operatori INA, KVO konstaton se, punonjesit e Stafit
teknik si: Punëtori e specializuar me makineri, manovratorë. Punëtori e specializuar në ndërtim, me
certifikatë për punime në lartësi dhe përdorimin e skelave. Punëtori e specializuar në ndërtim,
elektricist, karpentier, hekurthyes, saldator, hidraulik, murator, pllakashtrues, bojaxhi, jane te perfshire
ne list pagesa, por nuk jane me kohë të plotë pune.
Ndersa, duke iu referuar list pagesave te operatorit ne bashkim AL-ASFALT, rezulton se, nuk jane me
kohë të plotë pune, punonjësit e stafit sipas pikës “h” e konkretisht: Inxhinjeri Mekanik Artur Ajazi,
Inxhinjeria Elektrike Lindita Diko, Inxhinjeria e Mjedisit Blerina Hoxha, te cilet, sipas Licences
profesionale te Shoqerise A.L-ASFALT, regjistruar ne regjistrin themeltar qe nga data: 16.05.2018, jane
dhe drejtues teknik, gjithashtu, nje nga drejtuesit teknik e pikerisht Brian Osmanagaj se bashku me
Mjeken Gjinovefa Hanxhari, mungojne ne list pagesat per kontributet e sigurimeve shoqerore dhe
shendetesore, për gjashtë muajt e fundit që i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës, kriter ky i
kerkuar ne DST shtojca 12, ku te gjithe punonjesit e stafit teknik duhet te jene te perfshire ne list
pagesa. Punedhenesi A.L-ASFALT kishte detyrimin qe ne baze te Ligjit “Per sigurimet shoqerore ne
Republiken e Shqiperise” detyrohet te derdhe kontributin e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore per
cdo punemarres dhe me kohë të plotë pune.
3- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;

Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me
poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se
710x1294x1758mm, dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.

 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W

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.
Operatori ekonomik ne bashkim INA per produktet: “Kaldaje çeliku me karakteristikat teknike:
kapaciteti Q= 93kW, dalja e oxhakut Ø=220 mm, Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm”, dhe F.V
pompe qarkullimi binjake INVERTER me karakteristika teknike: prurja 4.06 m3/h, prevelanca 80kPa,
ka paraqitur nje “Autorizim” te shoqerise “ADMIR DIDA” shpk, me seli ne Tirane, me numer NIPT
L31925014A, ku ky i fundit me cilesine e distributorit e kompanise prodhuese te kaldajave
TERMODINAMIK MAKINA SANAYI ve TICARET A.S dhe kompanise prodhuese te pompave
WILO SE, deklaron se merr persiper te furnizoje me produktet e sipercituara operatorin eknomik INA,
por kompanise prodhuese te kaldajave TERMODINAMIK MAKINA SANAYI ve TICARET A.S, i
mungon certifikata ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve, certifikata ISO 9001:2008
e ketij prodhuesi e paraqitur nga operatori ekonomik INA eshte certifikate e versionit te vjeter, dhe,
sipas rekomandimit te APP, date 03.09.2018, keto certifikata kane qene te vleshme deri ne Shtator te
vitit 2018 dhe pas ketij afati, ne vendosjen e ketij kriteri AK duhet te pranojne vetem standartet e
perditesuara te certifikatave ISO 9001:2015. Dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.), te
kompanise prodhuese te kaldajave TERMODINAMIK MAKINA SANAYI ve TICARET A.S, nuk
janë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit
edhe Dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.), te kompanise prodhuese te pompave WILO
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SE, nuk janë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e
tenderit.
Operatori ekonomik ne bashkim INA per produktet: Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40. Ndricues
projektor me llampe SAP-T 250w. F.v Ndricues tavanor 1x40W, ka paraqitur nje “Autorizim” te
shoqerise “Sali Elektrik” sh.p.k. me adrese Tirane, ku ky i fundit me cilesine e distributorit e
kompanise prodhuese te materialeve elektrike V-TAC EUROPE dhe kompanise prodhuese te pajisjeve
te ndricimit FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA, deklaron se merr persiper te furnizoje me produktet
e sipercituara operatorin eknomik INA, por kompanise prodhuese te pajisjeve te ndricimit FAEBER
LIGHTING SYSTEM SPA, i mungon certifikata ISO 9001:2015 e prodhuesit për cilësinë e
produkteve, certifikata ISO 9001:2008 e ketij prodhuesi e paraqitur nga operatori ekonomik INA eshte
certifikate e versionit te vjeter, dhe, sipas rekomandimit te APP, date 03.09.2018, keto certifikata kane
qene te vleshme deri ne Shtator te vitit 2018 dhe pas ketij afati, ne vendosjen e ketij kriteri AK duhet te
pranojne vetem standartet e perditesuara te certifikatave ISO 9001:2015, gjithashtu kompanise
prodhuese te pajisjeve te ndricimit FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA, i mungojne dokumenta
teknike (prospekte teknike, katalog etj.).
Kompanise prodhuese te materialeve elektrike V-TAC EUROPE i mungon certifikata ISO 9001:2015 e
prodhuesit për cilësinë e produkteve, ndersa Dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.), nuk
janë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe bashkimin e operatoreve INA+AL-ASFALT te mos kualifikohet, pasi nuk përmbush
kriteret për kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për operatorin ekonomik BEAN me vlere te ofertes 49’178’761 lekë, Komisioni i Vleresimit te
Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim,
të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:
1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen l eshte kerkuar:

List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit me kohë të
plotë pune, që i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës, ku numëri i punonjësve të jetë
minimumi 63 persona(përfshirë dhe numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta
te konfirmuara nga institucioni përkatës sipas legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës
elektronike).

Duke iu referuar list pagesave te paraqitura nga operatori ekonomik BEAN, KVO konstaton se, nuk
jane me kohë të plotë pune, Mjeku Brahim Borici, punonjesit e Stafit mbështetës te shoqerise si:
Punëtori e specializuar me makineri, manovratorë. Punëtori e specializuar në ndertim; elektricist,
karpentier, hekurthyes, saldator, hidraulik, murator, pllakashtrues, bojaxhi.

2- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me

poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla

se 710x1294x1758mm, dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm,

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.

Operatori ekonomik BEAN per produktin e sipercituar, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates
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28.12.2018, te lidhur midis tij dhe furnizuesit “AL-NOBEL” shpk, me seli ne Tirane, ku ky i fundit me

cilesine e distributorit te kompanise TERMOSTAHL SOLAR LTD, deklaron se merr persiper te

furnizoje me produktin e sipercituar operatorin ekonomik por, mungon certifikata ISO 9001: 2015 e

prodhuesit për cilësinë e produkteve.

Per arsye te sa me siper u citua, KVO vendos qe operatori ekonomik BEAN te mos kualifikohet, pasi
nuk përmbush kriteret për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për bashkimin e operatoreve K.M.K+SINDER AB+ALBKONSTRUKSION+ERAL
CONSTRUCTION COMPANY me vlere te ofertes 49’436’233 lekë, Komisioni i Vleresimit te
Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim,
të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:
1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen f eshte kerkuar si me poshte;
Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 37’000’000 lekë, të realizuar
gjatë tri viteve të fundit; ose Punë të ngjashme ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku
gjatë tri viteve të fundit, është jo më e vogël se 148’000’000 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.

Duke iu referuar Vendimit nr.914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave te prokurimit publik”,
konkretisht neni 74 “Bashkimi i operatorëve ekonomikë”, ne piken 3 te saj thuhet:
Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 6, të

nenit 26, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes

në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen

e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Theksojme se ne shkronja “a”, të pikës 6, të nenit 26 thuhet:
Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon: punë të ngjashme për një objekt të vetëm
në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar
gjatë tri viteve të fundit.

Operatori ekonomik ne bashkim K.M.K i cili sipas kontrates se bashkepunimit, ka marre persiper
29.54% te punimeve, duke iu referuar kontratave per pune te ngjashme te paraqitura nga ky operator,
rezulton se vlera e kontratave te ngjashme te realizuara, nuk e plotesojne vleren sipas perqindjes qe
zoteron, te Punëve të ngjashme për një objekt të vetëm dhe te Punëve të ngjashme të kryera, te marrë së
bashku gjatë tri viteve të fundit.
Operatori ekonomik ne bashkim SINDER AB i cili sipas kontrates se bashkepunimit, ka marre persiper
10.43% te punimeve, duke iu referuar kontratave per pune te ngjashme te paraqitura nga ky operator,
rezulton se vlera e kontratave te ngjashme te realizuara, nuk e plotesojne vleren sipas perqindjes qe
zoteron, te Punëve të ngjashme për një objekt të vetëm dhe te Punëve të ngjashme të kryera, te marrë së
bashku gjatë tri viteve të fundit.

2- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se
710x1294x1758mm, dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.

 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W
Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me
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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.

Operatori ekonomik ne bashkim K.M.K per produktet: Kaldaje çeliku dhe Pompe qarkullimi binjake
INVERTER, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 03.01.2019, te lidhur midis tij dhe
furnizuesit “AL-NOBEL” shpk, me seli ne Tirane, ku ky i fundit me cilesine e distributorit e
kompanise prodhuese te kaldajave TERMOSTAHL SOLAR LTD dhe kompanise prodhuese te
pompave GRUNDFOS HOLDING A/S, deklaron se merr persiper te furnizoje me produktet e
sipercituara operatorin eknomik K.M.K, por, certifikata ISO 9001: 2008 e TERMOSTAHL SOLAR
LTD eshte e pavlefshme, pasi vlefshmeria e saj, ka mbaruar qe me date 14 Shtator 2018, gjithashtu,
dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.), per kete produkt, mungojne. Ndersa certifikata ISO
9001:2015 e GRUNDFOS HOLDING A/S eshte ne gjuhe te huaj dhe jo ne gjuhen e ofertes, ashtu sic
kerkohet ne DST Shtojca 12, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe,
atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën
shqipe”, dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.), per kete produkt, mungojne.
Operatori ekonomik K.M.K per produktet: Ndricues fluoreshent, Ndricues projector dhe F.v Ndricues
tavanor, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 03.01.2019, te lidhur midis tij dhe furnizuesit
“SALI ELEKTRIK” shpk me seli ne Durres, ku ky i fundit, me cilesine e distributorit e kompanise
LEDS C4 S.A, deklaron se merr persiper te furnizoje me produktet e sipercituar operatorin eknomik
K.M.K, por, certifikata ISO 9001: 2008 e LEDS C4 S.A eshte e pavlefshme, pasi vlefshmeria e saj, ka
mbaruar qe me date 14/09/2018.
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe bashkimin e operatoreve K.M.K+SINDER AB+ALBKONSTRUKSION+ERAL
CONSTRUCTION COMPANY, te mos kualifikohet, pasi nuk përmbush kriteret për kualifikim, te
kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për operatorin ekonomik INERTI me vlere te ofertes 50’709’899 lekë, Komisioni i Vleresimit te
Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim,
të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1 - Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen l eshte kerkuar si me poshte;
List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit me kohë të
plotë pune, që i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës, ku numëri i punonjësve të jetë
minimumi 63 persona(përfshirë dhe numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta
te konfirmuara nga institucioni përkatës sipas legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës
elektronike).

Duke iu referuar list pagesave te paraqitura nga operatori INERTI rezulton se, punonjësit e stafit sipas

pikës “h” e konkretisht: Punëtori e specializuar në ndërtim dhe Punëtore ndërtimi të thjeshte, nuk

jane te gjithe me kohë të plotë pune, ndersa z.Kreshnik Boci, i cili sipas Licences profesionale te

Shoqerise INERTI, eshte dhe drejtues teknik, mungon ne list pagesat per kontributet e sigurimeve

shoqerore dhe shendetesore, për gjashtë muajt e fundit që i takojnë pagesat me datën e hapjes së

ofertës, kriter ky i kerkuar ne DST shtojca 12, ku te gjithe punonjesit e stafit teknik duhet te jene te

perfshire ne list pagesa. Punedhenesi INERTI kishte detyrimin qe ne baze te Ligjit “Per sigurimet

shoqerore ne Republiken e Shqiperise” detyrohet te derdhe kontributin e sigurimeve shoqerore dhe

shendetsore per cdo punemarres.
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2- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se

710x1294x1758mm, dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

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.

Operatori ekonomik INERTI per produktin e sipercituar ka paraqitur nje “Autorizim” te z ADMIR

DIDA me numer NIPT L01318501M Sukth-Durres, ku ky i fundit me cilesine e distributorit e

kompanise prodhuese te kaldajave TERMODINAMIK MAKINA SANAYI ve TICARET A.S merr

persiper te furnizoje me produktin e sipercituar operatorin eknomik INERTI, por kompanise prodhuese

TERMODINAMIK MAKINA SANAYI ve TICARET A.S, i mungon certifikata ISO 9001:2015 e

prodhuesit për cilësinë e produkteve, certifikata ISO 9001:2008 e ketij prodhuesi e paraqitur nga

operatori ekonomik INERTI eshte certifikate e versionit te vjeter, dhe, sipas rekomandimit te APP, date

03.09.2018, keto certifikata kane qene te vleshme deri ne Shtator te vitit 2018 dhe pas ketij afati, ne

vendosjen e ketij kriteri AK duhet te pranojne vetem standartet e perditesuara te certifikatave ISO

9001:2015.

Ndersa katalogu i kaldajes nuk eshte i përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që
kërkohen në dokumentat e tenderit.
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe operatori ekonomik INERTI, te mos kualifikohet, pasi nuk përmbush kriteret për
kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për bashkimin e operatoreve KACDEDJA+AGRI CONSTRUCTION me vlere te ofertes 51’993’060
lekë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per
permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin
se:

1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;

Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se

710x1294x1758mm, dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.

 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W
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.

Operatori ekonomik ne bashkim KACDEDJA per produktet: Kaldaje çeliku dhe Pompe qarkullimi
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binjake INVERTER, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 31.12.2018, te lidhur midis tij dhe
furnizuesit “CARA-08” shpk, me seli ne Tirane, ku ky i fundit me cilesine e distributorit e kompanise
per kaldaja THOKAS dhe kompanise per pompa WILO SE, deklaron se merr persiper te furnizoje me
produktet e sipercituara operatorin eknomik KACDEDJA, por kompanive THOKAS dhe WILO SE, u
mungojne certifikatat ISO 9001: 2015 te prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuar. Ndersa
dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.), nuk janë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë
specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.
Operatori ekonomik ne bashkim KACDEDJA per produktet: Ndricues fluoreshent, Ndricues projector
dhe F.v Ndricues tavanor, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 29.12.2018, te lidhur midis tij
dhe furnizuesit MEGATEK SH.A, ku ky i fundit merr persiper te furnizoje me produktet e sipercituara
operatorin eknomik KACDEDJA, por mungon certifikata ISO 9001:2015 e prodhuesit për cilësinë e
produkteve të kërkuara, gjithashtu, mungojne dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.).
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe bashkimin e operatoreve KACDEDJA+AGRI CONSTRUCTION, te mos kualifikohet,
pasi nuk përmbush kriteret për kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për operatorin ekonomik KEVIN CONSTRUCTION me vlere te ofertes 52’757’168 lekë, Komisioni
i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve
per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:
1 - Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen l eshte kerkuar si me poshte;

List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit me kohë të plotë
pune, që i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës, ku numëri i punonjësve të jetë minimumi 63
persona(përfshirë dhe numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta te konfirmuara nga
institucioni përkatës sipas legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës elektronike).

Duke iu referuar list pagesave te paraqitura nga operatori ekonomik KEVIN CONSTRUCTION

rezulton se, punonjësit e stafit sipas pikës “h” e konkretisht: Punëtori e specializuar në ndërtim dhe

Punëtore ndërtimi të thjeshte, nuk jane te gjithe me kohë të plotë pune, ndersa tekniku i ndertimit

Zenel Ndreka, manovratoret Islam Palushi dhe Remzi Turja nuk jane perfshire ne list pagesa, kriter ky

i kerkuar ne DST shtojca 12, ku te gjithe punonjesit e stafit teknik duhet te jene te perfshire ne list

pagesa. Punedhenesi KEVIN CONSTRUCTION kishte detyrimin qe ne baze te Ligjit “Per sigurimet

shoqerore ne Republiken e Shqiperise” detyrohet te derdhe kontributin e sigurimeve shoqerore dhe

shendetsore per cdo punemarres.

2 - Operatori ekonomik KEVIN CONSTRUCTION per te permbushur kriterin e kerkuar ne DST per

mjetet, e konkretisht:

 Automjete vetëshkarkuese me mase maksimale të autorizuar 7.5-18 ton cope 1;

- ka paraqitur dokumentat e nje Automjeti vetëshkarkues me mase maksimale të autorizuar 17 ton, me

targe AA 348 LA ne pronesi te SHPRESA AL me te cilin nuk ka kontrate qiraje.

3- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 dritare d/alumini plastike

 vetrate d/alumini plastike me dopio xham

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se
710x1294x1758mm,

dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.
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 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W
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.

Operatori ekonomik KEVIN CONSTRUCTION per produktet e sipercituara: dritare d/alumini plastike

me dopio xham dhe vetrate d/alumini plastike me dopio xham, ka paraqitur nje fotokpje “Autorizim

Prodhuesi” e shoqerise AlbUnivers Sh.p.k me seli ne Trane, i cili autorizon KEVIN CONSTRUCTION

te furnizohet me produktin e prodhuar nga kompania Adopen L.T.D, 1-dritare d/alumini plastike me

dopjo xham, 2-vetrate d/alumini plastike me dopio xham, por shoqeria AlbUnivers Sh.p.k nuk ka

marreveshje te zyrtarizuar me kompanin prodhuese te duraluminit Adopen L.T.D.

Operatori ekonomik KEVIN CONSTRUCTION per produktet e sipercituara: Kaldaje çeliku dhe
Pompe qarkullimi binjake INVERTER, ka paraqitur fotokopje dokumentash per kaldaja te kompanise
THOKAS Greqi, me te cilin nuk ka marreveshje te zyrtarizuar per furnizimin e kaldajes, gjithashtu për
kaldajen mungon ISO 9001: 2015 e prodhuesit, ndersa për pompen, KEVIN CONSTRUCTION ka
paraqitur fotokopje dokumentash per pompa, te kompanise WILO, me te cilin nuk ka marreveshje te
zyrtarizuar per furnizimin e pompes.
Operatori ekonomik KEVIN CONSTRUCTION per produktet e sipercituara: Ndricues fluoreshent,
Ndricues projector dhe F.v Ndricues tavanor, ka paraqitur fotokopje dokumentash per ndricues, te
kompanise PELSAN, me te cilin nuk ka marreveshje te zyrtarizuar per furnizimin e ndricusave.
Si perfundim, peratori ekonomik KEVIN CONSTRUCTION, për produktet e mësipërme, nuk verteton
lidhjen midis tij dhe prodhuesit ose midis ofertues-distributor-prodhues.
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe operatori ekonomik KEVIN CONSTRUCTION, te mos kualifikohet, pasi nuk
përmbush kriteret për kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për bashkimin e operatoreve BEQIRI+SARDO me vlere te ofertes 52’813’848 lekë, Komisioni i
Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve
per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen f eshte kerkuar si me poshte;
Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 37’000’000 lekë, të realizuar
gjatë tri viteve të fundit; ose Punë të ngjashme ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së
bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e vogël se 148’000’000 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.

Operatori ekonomik ne bashkim SARDO i cili sipas kontrates se bashkepunimit, ka marre persiper
10% te punimeve, nuk ka paraqitur asnje kontrate per pune te ngjashme.
2- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen l eshte kerkuar si me poshte;

List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit me kohë të
plotë pune, që i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës, ku numëri i punonjësve të jetë minimumi
63 persona(përfshirë dhe numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta te konfirmuara
nga institucioni përkatës sipas legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës elektronike).

Duke iu referuar list pagesave te te dy operartoreve ne bashkim BEQIRI+SARDO, KVO konstaton se,
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jo te gjithe punonjesit e perfshire ne keto list pagesa jane me kohë të plotë pune.

3- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se
710x1294x1758mm,
dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

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.

Operatori ekonomik ne bashkim BEQIRI per produktin: Kaldaje çeliku ka paraqitur nje “Marreveshje

Bashkepunimi”, te lidhur midis tij dhe kompanise prodhuese te kaldajave KOMBI Greqi, certifikata

ISO 9001:2008 e ketij prodhuesi e paraqitur nga operatori ekonomik BEQIRI eshte certifikate e

versionit te vjeter, dhe, sipas rekomandimit te APP, date 03.09.2018, keto certifikata kane qene te

vleshme deri ne Shtator te vitit 2018 dhe pas ketij afati, ne vendosjen e ketij kriteri AK duhet te

pranojne vetem standartet e perditesuara te certifikatave ISO 9001:2015.

Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe bashkimin e operatoreve BEQIRI+SARDO, te mos kualifikohet, pasi nuk përmbush
kriteret për kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për operatorin ekonomik NDREGJONI me vlere te ofertes 53’440’756 lekë, Komisioni i Vleresimit
te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve per
kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se

710x1294x1758mm, dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.

 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W
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.

Operatori ekonomik NDREGJONI per produktet: Kaldaje çeliku dhe Pompe qarkullimi binjake
INVERTER, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 04.01.2019, te lidhur midis tij dhe
furnizuesit Shoqerise “CARA-08” shpk, me seli ne Tirane, ku ky i fundit me cilesine e distributorit e
kompanise per kaldaja THOKAS dhe kompanise per pompa WILO SE, deklaron se merr persiper te
furnizoje me produktet e sipercituara operatorin eknomik NDREGJONI, por kompanise THOKAS i
mungon certifikatata ISO 9001: 2015 te prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuar, ndersa
dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.), nuk janë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë
specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit. Per sa i perket pompes, mungojne
dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.).
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Operatori ekonomik ne bashkim NDREGJONI per produktet: Ndricues fluoreshent, Ndricues projector
dhe F.v Ndricues tavanor, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 04.01.2019, te lidhur midis tij
dhe furnizuesit A BI ESSE, Tirane, ku ky i fundit me cilesine e distributorit te disa kompanive
prodhuese, per ndricuesat, merr persiper te furnizoje me keto produkte, operatorin eknomik
NDREGJONI, por te gjitha marreveshjet e bera midis distributorit A BI ESSE dhe kompanive
prodhuese te ndricimit kane perfunduar qe me date 31.12.2018, e konkretisht: marreveshja me
prodhuesin PEDRIS SA Greqi, ka mbaruar vlefshmeria me dt.31.12.2018, gjithashtu certifikata ISO
9001:2008 e prodhuesit PEDRIS SA Greqi, i ka mbaruar vlefshmeria qe me date 14 Shtator 2018,
marreveshja me kompanine LEGRAND, ka mbaruar vlefshmeria me dt.31.12.2018, marreveshja me
kompanine I.C.E.L. S.C.p.a. Itali, ka mbaruar vlefshmeria me dt.31.12.2018, dokumentat teknike
(prospekte teknike, katalog etj.),te ketyre kompanive prodhuese nuk janë të përkthyer në ato pjesë që
pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe operatori ekonomik NDREGJONI, te mos kualifikohet, pasi nuk përmbush kriteret
për kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për operatorin ekonomik EURONDERTIMI 2000 me vlere te ofertes 54’363’412 lekë, Komisioni i
Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve
per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se

710x1294x1758mm, dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.

 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W
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.

Operatori ekonomik EURONDERTIMI 2000 per produktin: Kaldaje çeliku ka paraqitur nje “Autorizim
Distributori” te Shoqerise “KLIMATEKNIKA TB 2” SHPK, me adrese ne Tirane, ku ky i fundit me
cilesine e distributorit, e kompanise prodhuese te kaldajave TERMODINAMIK MAKINA SANAYI ve
TICARET A.S, deklaron se merr persiper te furnizoje me produktin e sipercituar operatorin eknomik
EURONDERTIMI 2000, por kompanise prodhuese te kaldajave TERMODINAMIK MAKINA
SANAYI ve TICARET A.S, i mungon certifikata ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e
produkteve, certifikata ISO 9001:2008 e ketij prodhuesi e paraqitur nga operatori ekonomik
EURONDERTIMI 2000 eshte certifikate e versionit te vjeter, dhe, sipas rekomandimit te APP, date
03.09.2018, keto certifikata kane qene te vleshme deri ne Shtator te vitit 2018 dhe pas ketij afati, ne
vendosjen e ketij kriteri AK duhet te pranojne vetem standartet e perditesuara te certifikatave ISO
9001:2015, gjithashtu, dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.), te kompanise prodhuese te
kaldajave TERMODINAMIK MAKINA SANAYI ve TICARET A.S, nuk janë të përkthyer në ato
pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.
Operatori ekonomik EURONDERTIMI 2000 per produktin: Pompe qarkullimi binjake INVERTER ka
paraqitur nje “Autorizim Distributori” te Shoqerise “SAIMIRI-F”, me adrese ne Tirane, ku ky i fundit
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me cilesine e distributorit, e kompanise prodhuese te pompave qarkulluese PENTAX SPA, deklaron se
merr persiper te furnizoje me produktin e sipercituar operatorin eknomik EURONDERTIMI 2000, por
marreveshja zyrtare midis distributorit SAIMIRI-F dhe prodhuesit PENTAX SPA, ka perfunduar me
date 31.12.2018, gjithashtu, per pompen mungojne dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.).
Operatori ekonomik EURONDERTIMI 2000 per produktet: Ndricues fluoreshent, Ndricues projector
dhe F.v Ndricues tavanor, ka paraqitur nje “Autorizim Distributori” te Shoqerise “Elalcom sh.p.k”, me
adrese ne Tirane, ku ky i fundit me cilesine e distributorit, e kompanise prodhuese te ndricuesave
Nordex Light, deklaron se merr persiper te furnizoje me produktet e sipercituara operatorin eknomik
EURONDERTIMI 2000. Mungojne certifikata ISO 9001: 2015 e prodhuesit si dhe dokumenta teknike
(prospekte teknike, katalog etj.).
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe operatori ekonomik EURONDERTIMI 2000, te mos kualifikohet, pasi nuk përmbush
kriteret për kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për operatorin ekonomik CAUSHI me vlere te ofertes 55’543’858 lekë, Komisioni i Vleresimit te
Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim,
të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se

710x1294x1758mm, dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.

 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W
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.

Operatori ekonomik CAUSHI per produktet: Kaldaje çeliku dhe Pompe qarkullimi binjake INVERTER,

ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 04.01.2019, te lidhur midis tij dhe furnizuesit “AL-

NOBEL” shpk, me seli ne Tirane, ku ky i fundit me cilesine e distributorit e kompanise prodhuese te

kaldajave TERMOSTAHL SOLAR LTD dhe kompanise prodhuese te pompave GRUNDFOS

HOLDING A/S, deklaron se merr persiper te furnizoje me produktet e sipercituara operatorin eknomik

CAUSHI, por, certifikata ISO 9001: 2008 e TERMOSTAHL SOLAR LTD eshte e pavlefshme, pasi

vlefshmeria e saj, ka mbaruar qe me date 14 Shtator 2018, dokumenta teknike (prospekte teknike,

katalog etj.) ne emer te TERMOSTAHL SOLAR LTD mungojne, katalogu i paraqitur nga ky operator

me te dhenat teknike te kaldajes eshte ne emer TERMODINAMIK, me te cilin nuk ka ndonje

marreveshje dhe eshte ne gjuhe te huaj dhe jo ne gjuhen e ofertes, ashtu sic kerkohet ne DST Shtojca

12, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të

huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”. Ndersa certifikata ISO

9001:2015 e GRUNDFOS HOLDING A/S eshte ne gjuhe te huaj dhe jo ne gjuhen e ofertes, ashtu sic

kerkohet ne DST Shtojca 12, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe,

atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën
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shqipe”, dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.), per kete produkt, mungojne.

Per produktet: Ndricues fluoreshent, Ndricues projector dhe F.v Ndricues tavanor, operatori ekonomik

CAUSHI nuk verteton se eshte prodhues i tyre dhe as ka ndonje marreveshje me ndonje prodhues

tjeter.

Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe operatori ekonomik CAUSHI, te mos kualifikohet, pasi nuk përmbush kriteret për
kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për bashkimin e operatoreve BOSHNJAKU B+5 VELLEZERIT me vlere te ofertes 58’782’645 lekë,
Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen
e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se

710x1294x1758mm, dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.

 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W
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.

Operatori ekonomik ne bashkim BOSHNJAKU B per produktet: Kaldaje dhe Pompe, ka paraqitur nje

“Kontrat Furnizimi” te dates 29.07.2016, te lidhur midis tij dhe furnizuesit “HIDRO-SISTEM” shpk,

me seli fshati Mbrostar Fier, ku ky i fundit merr persiper te furnizoje me produktet e sipercituara

operatorin eknomik BOSHNJAKU B, bashkangjitur kesaj kontrate operatori BOSHNJAKU B ka

paraqitur certifikaten ISO 9001: 2008 te furnizuesit “HIDRO-SISTEM” shpk ku vlefshmeria e kesaj

certifikate ka mbaruar qe me date 10.09.2018, nje dokument te TERMOSTAHL, nje certifikate ISO

9001: 2008 e S.A.C. SRL ku vlefshmeria e kesaj certifikate ka mbaruar qe me date 14.12.2018 dhe nje

dokument te Technibel dhe argoclima, ne gjuhe te huaj dhe jo ne gjuhen e ofertes, ashtu sic kerkohet ne

DST Shtojca 12, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë

dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.

Dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.), per produktet e mesiperme, mungojne.

Operatori ekonomik ne bashkim BOSHNJAKU B per produktet: Ndricues fluoreshent, Ndricues
projector dhe F.v Ndricues tavanor, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 20.10.2018, te lidhur
midis tij dhe furnizuesit “SALI-ELEKTRIK” sh.p.k, me adrese Tirane, ku ky i fundit merr persiper te
furnizoje me produktet e sipercituara operatorin eknomik BOSHNJAKU B. Mungojne certifikata ISO
9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara si dhe dokumenta teknike (prospekte
teknike, katalog etj.).
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe bashkimin e operatoreve BOSHNJAKU B+5 VELLEZERIT, te mos kualifikohet, pasi
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nuk përmbush kriteret për kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për bashkimin e operatoreve HTM+ BE – IS SH.P.K me vlere te ofertes 59’011’000 lekë, Komisioni i
Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve
per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 dritare d/alumini plastike

 vetrate d/alumini plastike me dopio xham

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se
710x1294x1758mm,

dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.

 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W
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.

Operatori ekonomik BE – IS SH.P.K per produktet e sipercituara: dritare d/alumini plastike me dopio
xham dhe vetrate d/alumini plastike me dopio xham, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates
13.12.2018, te lidhur midis tij dhe furnizuesit “ALFA-FAB” shpk, me adrese Kashar Tirane, ku ky i
fundit merr persiper te furnizoje me produktet e sipercituara operatorin eknomik BE – IS SH.P.K,
mungon certifikata ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara.
Operatori ekonomik ne bashkim BE – IS SH.P.K per produktet: Kaldaje dhe Pompe, ka paraqitur nje

“Kontrat Furnizimi” te dates 11.12.2018, te lidhur midis tij dhe shoqerise “CARA-08”, me adrese ne

Tirane, ku objekti sipas kontrate eshte furnizimi i shoqerise BE – IS SH.P.K, citojme: “Import –

Eksport dhe tregeti me shumice dhe pakice te materialeve hidraulike, Ngrohje/Ftohje dhe makineri

industriale” nga shoqeria “CARA-08” SHPK. Bashkangjitur kesaj kontrate Operatori ekonomik BE –

IS SH.P.K ka paraqitur nje deklarate konformiteti te kompanise per kaldaja THOKAS te cilit i mungon

certifikata ISO 9001:2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara, ndersa dokumenta

teknike (prospekte teknike, katalog etj.), kompanise per kaldaja THOKAS nuk janë të përkthyer në ato

pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit si dhe nje certifikate ISO

9001: 2015 te kompanise per pompa WILO SE, ne gjuhe te huaj dhe jo ne gjuhen e ofertes, ashtu sic

kerkohet ne DST Shtojca 12, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe,

atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën

shqipe”, dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.), per produktin e pompes, mungojne.

2- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen l eshte kerkuar si me poshte;
List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit me kohë të plotë
pune, që i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës, ku numëri i punonjësve të jetë minimumi 63
persona(përfshirë dhe numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta te konfirmuara nga
institucioni përkatës sipas legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës elektronike).

Duke iu referuar list pagesave te operatorit ne bashkim HTM, rezulton se, nuk jane me kohë të plotë
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pune, te gjithe punonjësit e stafit sipas pikës “h” e konkretisht: Inxhinjeri Mekanik Mikel Bega, i cili,
sipas Licences profesionale te Shoqerise HTM, regjistruar ne regjistrin themeltar qe nga data:
16.05.2018, eshte dhe drejtues teknik, Inxhinieri Elektrik Ardian Buzi dhe elektricisti Igli Ahmeti, nuk
jane perfshire ne list pagesat per kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, kriter ky i
kerkuar ne DST shtojca 12, ku te gjithe punonjesit e stafit teknik duhet te jene te perfshire ne list
pagesa. Punedhenesi A HTM kishte detyrimin qe ne baze te Ligjit “Per sigurimet shoqerore ne
Republiken e Shqiperise” detyrohet te derdhe kontributin e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore per
cdo punemarres dhe me kohë të plotë pune.
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe bashkimin e operatoreve HTM+ BE – IS SH.P.K, te mos kualifikohet, pasi nuk
përmbush kriteret për kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për bashkimin e operatoreve LIQENI VII+PE-VLA-KU me vlere te ofertes 60’603’689 lekë,
Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen
e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen h eshte kerkuar si me poshte;
h. Stafi mbështetës i shoqërisë të ketë në përbërje:

 Punëtori e specializuar në ndërtim

elektricist 2 punonjës

karpentier 5 punonjës

hekurthyes 5 punonjës

saldator 3 punonjës

hidraulik 2 punonjës

murator 5 punonjës

pllakashtrues 4 punonjës

bojaxhi 4 punonjës

Per stafin e sipercituar te paraqitet dokumentacion qe verteton profesionin si, diplomat e inxhiniereve, licensen
e mjekut, deshmi profesionale te punonjesve teknik, ose ekuivalenti i tij/saj, ndersa per punetore te thjeshte
ndertimi, të paraqitet një vetëdeklarim të listës nga shoqeria, ku te deklaroje se janë punetore te thjeshte
ndertimi.

T dy operatoret ne bashkimin LIQENI VII+PE-VLA-KU nuk kane paraqitur deshmi profesionale.
2- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen l eshte kerkuar si me poshte;

List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit me kohë të plotë
pune, që i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës, ku numëri i punonjësve të jetë minimumi 63
persona(përfshirë dhe numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta te konfirmuara nga

institucioni përkatës sipas legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës elektronike).
Duke iu referuar list pagesave te operatorit ne bashkim LIQENI VII, rezulton se, nuk jane me kohë të
plotë pune, te gjithe punonjësit e stafit sipas pikës “h” e konkretisht: Mjekja Sofije Mecka dhe
Inxhinjeri Sherif Halili, i cili, sipas Licences profesionale te Shoqerise LIQENI VII, regjistruar ne
regjistrin themeltar qe nga data: 08.06.2018, eshte dhe drejtues teknik.
Duke iu referuar list pagesave te operatorit ne bashkim PE-VLA-KU, rezulton se jo te gjithe
punonjesit, jane me kohë të plotë pune, e konkretisht: Inxhinjeri Gezim Bisha, i cili, sipas Licences
profesionale te Shoqerise PE-VLA-KU, regjistruar ne regjistrin themeltar qe nga data: 19.02.2018,
eshte dhe drejtues teknik.
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe bashkimin e operatoreve LIQENI VII+PE-VLA-KU, te mos kualifikohet, pasi nuk
përmbush kriteret për kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.
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- Për operatorin ekonomik LEON KONSTRUKSION me vlere te ofertes 61’702’361 lekë, Komisioni i
Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve
per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen l eshte kerkuar si me poshte;
List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit me kohë të plotë
pune, që i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës, ku numëri i punonjësve të jetë minimumi 63
persona(përfshirë dhe numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta te konfirmuara nga
institucioni përkatës sipas legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës elektronike).

Duke iu referuar list pagesave te operatorit ne bashkim LEON KONSTRUKSION, rezulton se, nuk
jane me kohë të plotë pune, te gjithe punonjësit e stafit sipas pikës “h” e konkretisht: Mjekja Elena
Molla, Tekniku i ndertimit Fatmir Tahiraj, Manovratori Krenar Toska dhe punonjesit “Punëtore
ndërtimi të thjeshte”.

2- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me

poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se

710x1294x1758mm, dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.

 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W
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.

Operatori ekonomik LEON KONSTRUKSION per produktet: Kaldaje çeliku dhe Pompe qarkullimi
binjake INVERTER, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 26.12.2018, te lidhur midis tij dhe
Shoqerise “HAKI SINANI shpk”, ku ky i fundit me cilesine e distributorit e kompanise prodhuese te
kaldajave Centrometal d.o.o dhe kompanise prodhuese te pompave GRUNDFOS HOLDING A/S,
deklaron se merr persiper te furnizoje me produktet e sipercituara operatorin eknomik LEON
KONSTRUKSION, por, dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) te produkteve Kaldaje
çeliku dhe Pompe qarkullimi binjake INVERTER, nuk të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë
specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.
Operatori ekonomik LEON KONSTRUKSION per produktet: Ndricues fluoreshent, Ndricues projector
dhe F.v Ndricues tavanor, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 26.12.2018, te lidhur midis tij
dhe furnizuesit “SALI-ELEKTRIK” sh.p.k, ku ky i fundit me cilesine e distributorit e kompanise
prodhuese te ndricueseve “V-TAC EUROPE” Ttd, deklaron se merr persiper te furnizoje me produktet
e sipercituara operatorin eknomik LEON KONSTRUKSION, por, dokumentat teknike (prospekte
teknike, katalog etj.) te ketyre produkteve, nuk të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë
specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe operatori ekonomik LEON KONSTRUKSION, te mos kualifikohet, pasi nuk
përmbush kriteret për kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për operatorin ekonomik CURRI me vlere te ofertes 65’386’261 lekë, Komisioni i Vleresimit te
Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim,
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të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 dritare d/alumini plastike

 vetrate d/alumini plastike me dopio xham

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se
710x1294x1758mm,

dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.

 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W
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.

Operatori ekonomik CURRI per produktet e sipercituara: dritare d/alumini plastike me dopio xham dhe
vetrate d/alumini plastike me dopio xham, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 31.12.2018, te
lidhur midis tij dhe subjektit “Ilirian Cela” i regjistruar ne QKR si person fizik, ku ky i fundit, deklaron
se merr persiper te furnizoje me produktet e sipercituara operatorin eknomik CURRI, por, referur
certifikates ISO 9001:2015 (e pa perkthyer) dhe Ekstraktit te Regjistrit Tregetar te Subjektit “Person
Fizik” Ilirian Cela bashkangjitur kesaj kontrate, rezulton se ky subjekt nuk eshte prodhues i produkteve
te lart kerkuara. Certifikata ISO 9001:2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara dhe
dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në
dokumentat e tenderit, mungojne.
Operatori ekonomik CURRI per produktet: Kaldaje çeliku, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te
dates 31.12.2018, te lidhur midis tij dhe Shoqerise “CARA-08” shpk, me seli ne Tirane, ku ky i fundit
me cilesine e distributorit e kompanise per kaldaja THOKAS, deklaron se merr persiper te furnizoje me
produktin Kaldaje operatorin eknomik CURRI, por kompanise THOKAS i mungon certifikata ISO
9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuar, ndersa dokumenta teknike (prospekte
teknike, katalog etj.), nuk janë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen
në dokumentat e tenderit.
Operatori ekonomik CURRI per produktin: pompe qarkullimi binjake INVERTER, ka paraqitur nje
“Kontrat Furnizimi” te dates 31.12.2018, te lidhur midis tij dhe Shoqerise “ABA” shpk, ku ky i fundit
deklaron, se merr persiper te furnizoje me produktin e mesiperm, operatorin eknomik CURRI,
bashkangjitur kesaj kontrate operatori CURRI ka paraqitur, dokumenta distributori, certifikate ISO
9001: 2008 e DWT HOLDING SPA ku vlefshmeria e kesaj certifikate ka mbaruar qe me date
25.05.2018, te cilat jane ne gjuhe te huaj dhe jo ne gjuhen e ofertes, ashtu sic kerkohet ne DST Shtojca
12, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të
huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”, nje katalog, i cili nuk eshte i
përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.
Operatori ekonomik CURRI per produktet: Ndricues fluoreshent, Ndricues projector dhe F.v Ndricues
tavanor, ka paraqitur nje “Kontrat Furnizimi” te dates 30.12.2018, te lidhur midis tij dhe Shoqerise
“ELAL COM” shpk, ku ky i fundit me cilesine e distributorit e kompanise prodhuese te NORDEX
S.R.L deklaron, se merr persiper te furnizoje me produktin e mesiperm, operatorin eknomik CURRI,
bashkangjitur kesaj kontrate operatori CURRI ka paraqitur, certifikaten ISO 9001: 2008 e NORDEX
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S.R.L te ciles i ka mbaruar vlevshmeria dhe eshte certifikate e versionit te vjeter, dhe, sipas
rekomandimit te APP, date 03.09.2018, keto certifikata kane qene te vleshme deri ne Shtator te vitit
2018 dhe pas ketij afati, ne vendosjen e ketij kriteri AK duhet te pranojne vetem standartet e
perditesuara te certifikatave ISO 9001:2015, katalogu i NORDEX S.R.L, nuk eshte i përkthyer në ato
pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.
Per arsye te sa me siper u citua,
KVO vendos qe operatori ekonomik CURRI, te mos kualifikohet, pasi nuk përmbush kriteret për
kualifikim, te kerkuara ne dokumentat e tenderit.

- Për bashkimin e operatoreve PEPA GROUP+JUNIK me vlere te ofertes 67’854’795 lekë, Komisioni i
Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve
per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:

1- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen l eshte kerkuar si me poshte;
List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashtë muajt e fundit me kohë të plotë
pune, që i takojnë pagesat me datën e hapjes së ofertës, ku numëri i punonjësve të jetë minimumi 63
persona(përfshirë dhe numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta te konfirmuara nga
institucioni përkatës sipas legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës elektronike).

Duke iu referuar list pagesave te operatorit ne bashkim PEPA GROUP, rezulton se, nuk jane me kohë të
plotë pune, punonjësit e stafit sipas pikës “h” e konkretisht:Inxhinjeri Ndertimit Saimir Drenofci,
Inxhinjeri Mjedisit Alfred Caushi, Inxhinjeria Elektrike Silvana Saraci, Inxhinjeri Topograf Zylfi
Gashi, Inxhinjeri Mekanik Gezim Kucuku te cilet jane dhe drejtuesit teknik te licences se shoqerise
PEPA GROUP, ndersa Inxhinjeri Hidroteknik Elton Cibaku i cili dhe ky eshte drejtues teknik ne
licencen e shoqerise, nuk eshte i perfshire ne list pagesa.

2- Në DST Shtojca 12 , pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, ne germen k eshte kerkuar si poshte;
Kerkohet certifikate ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara me poshtë:

 Kaldaja do të jetë çeliku me kapacitet jo më të vogël se 93kv dhe me dimensione jo më të vogla se

710x1294x1758mm, dalja e oxhakut jo më vogël se Ø 220mm.

 pompe qarkullimi binjake me prurje jo më të vogël se 4.06 m3/h.

 Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40

 Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w

 F.v Ndricues tavanor 1x40W
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.

Operatori ekonomik ne bashkim PEPA GROUP per produktet: “Kaldaje çeliku me karakteristikat

teknike: kapaciteti Q= 93kW, dalja e oxhakut Ø=220 mm, Dimensionet BxLxH 710x1249x1758 mm”,

dhe F.V pompe qarkullimi binjake INVERTER me karakteristika teknike: prurja 4.06 m3/h, prevelanca

80kPa, ka paraqitur nje “Kontrate Furnizimi” e lidhur midis tij dhe shoqerise “ADMIR DIDA” shpk,

me seli ne Tirane, me numer NIPT L01318501M, ku ky i fundit me cilesine e distributorit e kompanise

prodhuese te kaldajave TERMODINAMIK MAKINA SANAYI ve TICARET A.S dhe kompanise

prodhuese te pompave WILO SE, deklaron se merr persiper te furnizoje me produktet e sipercituara

operatorin eknomik PEPA GROUP, por kompanise prodhuese te kaldajave TERMODINAMIK

MAKINA SANAYI ve TICARET A.S, i mungon certifikata ISO 9001: 2015 e prodhuesit për cilësinë
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e produkteve, certifikata ISO 9001:2008 e ketij prodhuesi e paraqitur nga operatori ekonomik PEPA

GROUP eshte certifikate e versionit te vjeter, dhe, sipas rekomandimit te APP, date 03.09.2018, keto

certifikata kane qene te vleshme deri ne Shtator te vitit 2018 dhe pas ketij afati, ne vendosjen e ketij

kriteri AK duhet te pranojne vetem standartet e perditesuara te certifikatave ISO 9001:2015.

Certifikata ISO 9001: 2015 e prodhuesit te pompave WILO SE, eshte ne gjuhe te huaj dhe jo ne gjuhen

e ofertes, ashtu sic kerkohet ne DST Shtojca 12, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është

gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar

në gjuhën shqipe”.

Operatori ekonomik ne bashkim PEPA GROUP per produktet: Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40.

Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w. F.v Ndricues tavanor 1x40W, ka paraqitur nje “Kontrate

Furnizimi” e lidhur midis tij dhe shoqerise “A BI ESSE” shpk, Kashar Tirane, ku ky i fundit me

cilesine e distributorit e kompanise prodhuese te materialeve elektrike DISANO ILLUMINAZIONE

SPA dhe kompanise prodhuese te pajisjeve te ndricimit FILIPS LIGHTING B.V, deklaron se merr

persiper te furnizoje me produktet e sipercituara operatorin eknomik PEPA GROUP, Certifikata ISO

9001:2015 e te dy kompanive prodhuese te ndricimit, jane ne gjuhe te huaj dhe jo ne gjuhen e ofertes,

ashtu sic kerkohet ne DST Shtojca 12, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha

shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në

gjuhën shqipe”.Per arsye te sa me siper u citua, KVO vendos qe bashkimin e operatoreve PEPA

GROUP+JUNIK, te mos kualifikohet, pasi nuk përmbush kriteret për kualifikim, te kerkuara ne

dokumentat e tenderit.

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

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se: RAJLI NDERTIM Adresa: Durres
Lagjia Nr.18, Rruga H.Ramzoti (pallati i Bashkise Durres), nr pasurie. 1/1008 - G6, zona kadastrale
8513, vol.42, faqe 99. se oferta e paraqitur me një vlerë të pergjithshme prej 47’461’636 (dyzët e shtatë
milion e katërqind e gjashtëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë) 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 23.01.19 dhe rivleresimi dt.14.02.19.

Ankesa: ka ose jo __ Po __
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(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 31.01.19, dt.01.02.19, dt.04.02.19,dt.05.02.19 dt.25.02.19 dhe me
Vendimin e K.P.P. Nr.126/2019 Prot, date 07/03/2019.

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Vangjush Dako


