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BASHKIA DURRËS

NJËSIA E PROKURIMIT

Nr._______prot. Durrës, më____.____.2019

Lënda : Formulari i Njoftimit të Fituesit

Për: "SHKELQIMI 07". Adresa: Fier Qender - MALLAKASTER BELISHOVE Fshati Belishov, rruga
nacionale "Ballsh Fier", zona kadastrale 1143 numer pasurie 186/7.

Procedura e prokurimit: Proçedurë E hapur.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-00089-12-18-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës : “Rikonstruksion rruge NJ.A Manze”, me fond limit: 33'333’000 lekë,
sasia sipas preventivit, afati 150 ditë.

Publikime të mëparshme(nëse zbatohet):Buletini i Njoftimeve Publike. [Nr.51 datë 24 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. COMPANY RIVIERA 2008 K81716011V
Vlera 16’111’302 (gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e treqind e dy) lekë
2. RAJLI NDERTIM K71512508E
+ VARAKU E J61902509S
Vlera 17’133’921 (shtatëmbëdhjetë milion e njëqind e tridhjetë e tre mijë e nëntëqind e njëzet e një)
lekë
3 A.L ASFALT K81511508A
+ ALB KORÇA K34004003T
Vlera 18’666’164 (tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e
gjashtëdhjetë e katër) lekë
4. BEQIRI J98624801V
Vlera 19’291’787 (nëntëmbëdhjetë milion e dyqind e nëntëdhjetë e një mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e
shtatë) lekë
5. “SHKELQIMI 07” K68121808W
Vlera 20’026’532 (Njëzet milion e njëzet e gjashtë mijë e pesëqind e tridhjetë e dy) lekë
6. K.M.K L78223801E
+ SINDER AB K01531003W

+ ALBKONSTRUKSION J62903360G
Vlera 20’926’806 (Njëzet milion e nëntëqind e njëzet e gjashtë mijë e tetëqind e gjashtë) lekë
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7. ALESIO – 2014 L41713003M
Vlera 21’250’115 (njëzet e një milion e dyqind e pesedhjetë mijë e njëqind e pesëmbëdhjetë) lekë
8.LIQENI VII K01730502W
+ JUNIK J68007522L
Vlera 21’822’033 (njëzet e një milion e tetëqind e njëzet e dy mijë e tridhjetë e tre) lekë
9. ARDMIR K82509006P
+ LLAZO K42218401K
Vlera 22’489’051 (njëzet e dy milion e katërqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëdhjetë e një) lekë
10. SARK K52531415H
Vlera 25’957’985 (njëzet e pesë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e shtatëmijë nëntëqind e tetëdhjetë e
pesë) lekë
11. NDREGJONI K31329048I
Vlera 27’990’946 (njëzet e shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e nëntëqind e dyzet e gjashtë)
lekë
12. “LALA” J76418903B
Vlera 30’804’838 (tridhjetë milion e tetëqind e katër mijë e tetëqind e tridhjetë e tetë) lekë
13. DENIS-05 K51518029B
Vlera 30’836’232 (tridhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e dyqind e tridhjetë e dy) lekë
14. EURONDERTIMI 2000 K02003001O
Nuk ka ofertë

Te s’kualifikuar:

1. COMPANY RIVIERA 2008 K81716011V
2. RAJLI NDERTIM K71512508E
+ VARAKU E J61902509S
3. AL-ASFALT K81511508A
+ ALB KORÇA K34004003T
4. BEQIRI J98624801V
5. LIQENI VII K01730502W
+ JUNIK J68007522L
6. ARDMIR K82509006P
+ LLAZO K42218401K
7. SARK K52531415H
8. NDREGJONI K31329048I
9. DENIS - 05 K51518029B
10. EURONDERTIMI 2000 K02003001O

Per arsyet e meposhtme:

- Ofertuesi COMPANY RIVIERA 2008 me vlere te ofertes 16’111’302 lekë, ne pergjigje te tij per
ofertën anomalisht te ulët ka dhene shpjegime, dhe, KVO pas shqyrtimit te analizave te cmimeve per
cdo ze pune te preventivit te ofertuar nga ofertuesi, konstaton se keto analiza nuk perputhen me
normativat sipas Manualeve teknike te çmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave teknike te tyre
”, te miratuar me VKM nr.629 date 15.07.2015, si dhe ne Udhezimin nr.2 dt.08.05.2003 “Per
klasifikimin dhe strukturen e kostos se punimeve te ndertimit”.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.
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- Ofertuesi RAJLI NDERTIM+VARAKU E me vlere te ofertes 17’133’921 lekë, nuk ka përmbushur
kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
1- Ne DST, pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa f eshte kerkuar:

Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 16’000’000 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 64’000’000 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 RAJLI NDERTIM, i cili, ne kete bashkepunim ka marre persiper 20%
te punimeve, per pjesen qe zoteron, nuk ploteson vlerat per pune te ngjashme te lart kerkuara.
2- Ne DST, pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa h eshte kerkuar:

Stafi teknik i shoqërisë të ketë në përbërje:
 Punëtori e specializuar në ndertim

karpentier 4 punonjes
hekurthyes 2 punonjes
asfaltoshtrues 4 punonjes

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....

Ne lidhje me: karpentier, hekurthyes, asfaltoshtrues, operatori konomik ne bashkim VARAKU E nuk
ka paraqitur deshmi profesionale, por vetem deklarate qe jane punonjes te profesioneve te lart
kerkuara.
Operatori ekonomik ne bashkim RAJLI NDERTIM per punonjesit e mesiperm nuk ka paraqitur
deshmi profesionale, por vetem deklarate qe jane punonjes te profesioneve te lart kerkuara.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi A.L-ASFALT+ALB KORCA me vlere te ofertes 18’666’164 lekë, nuk ka përmbushur
kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
1- Ne DST, pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa k 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 50
persona(përfshirë dhe numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta te konfirmuara nga
institucioni përkatës sipas legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës elektronike).

KVO duke iu referuar list pagesave te operatorit ekonomik ne bashkim AL-ASFALT, konstaton se:
Inxhinjeri Topograf Ferdinant Tola, inxhinjeret: Lindita Diko, Artur Ajazi, Adnan Kopliku,
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, nuk jane me kohë të plotë pune, ndersa
drejtuesi teknik Brian Osmanagaj, 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.
Referuar list pagesave te operatorit ekonomik ne bashkim ALB KORCA, KVO konstaton se: nga
20(njezet) punonjesit e ndertimit te deklaruar ne “Deklaraten per listen e punetoreve” nga ky
operator, 15(pesembedhjete) punonjes nuk jane me kohë të plotë pune.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi BEQIRI me vlere te ofertes 19’291’787 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim
te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
1- Ne DST, pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa h eshte kerkuar:

Stafi teknik i shoqërisë të ketë në përbërje:
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 Teknik ndertimi 2 (dy)
Stafi mbështetës i shoqerise të ketë në perberje:

 Punëtori e specializuar me makineri,
drejtues mjeti dhe manovratorë 14 punonjes

 Punëtori e specializuar në ndertim
karpentier 4 punonjes
hekurthyes 2 punonjes
asfaltoshtrues 4 punonjes

 Punetore ndertimi te thjeshte 21 punonjes

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.
Te gjithe punonjesit e sipercituar, te cilet jane pjese perberse te pikes g. “Liçensa profesionale e shoqerisë” dhe

te pikes h. “Stafi teknik i shoqërisë”, te jene te perfshire ne listepagesa qe nga momeni i lidhjes se kontartes se

tyre te punes.

Ne piken 2.3 Për kapacitetin teknik, germa k 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 50
persona(përfshirë dhe numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta te konfirmuara nga
institucioni përkatës sipas legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës elektronike).

KVO duke iu referuar list pagesave te operatorit ekonomik ne bashkim BEQIRI, konstaton se: nga 2
(dy) Teknik ndertimi te kerkuar, 1(nje) teknik ndertimi Arjan Ibrahimi, dhe, Punëtori e specializuar
me makineri drejtues mjeti dhe manovrator, nuk jane me kohë të plotë pune, ndersa per punetore te
thjeshte ndertimi operatori nuk ka paraqitur vetëdeklarim.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi LIQENI VII+JUNIK me vlere te ofertes 21’822’033 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat
për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
1- Ne DST, pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa h eshte kerkuar:

Stafi mbështetës i shoqerise të ketë në perberje:
 Punëtori e specializuar me makineri,

drejtues mjeti dhe manovratorë 14 punonjes
 Punëtori e specializuar në ndertim

karpentier 4 punonjes
hekurthyes 2 punonjes
asfaltoshtrues 4 punonjes

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....
Te dy operatoret ekonomik ne bashkim LIQENI VII+JUNIK per punonjesit e mesiperm nuk kane
paraqitur deshmi profesionale, por vetem deklarate qe jane punonjes te profesioneve te lart kerkuara.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi ARDMIR+LLAZO me vlere te ofertes 22’489’051 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për
kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
1- Ne DST, pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa f eshte kerkuar:

Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 16’000’000 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 64’000’000 lekë; Si deshmi për punë të ngjashme
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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.

Ne mbeshtetje te 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 në shkronjën “a”, të pikës 6, të nenit 26, të këtyre rregullave, thuhet:

Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti kontraktor kërkon:

a) 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 ARDMIR, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim (ku

sipas kontrates se bashkepunimit, ka marre persiper 80% te punimeve), nuk permbush kriterin per pune te

ngjashme per nje objekt te vetem në një vlerë jo më të vogël se 16’000’000 lekë, dhe 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

80% e vleres se 64’000’000 lekë.

2- Në DST Shtojca 12 , Ne: “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, eshte kerkuar qe:

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: Shtojcat që janë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik
Te dy operatoreve ne bashkim ARDMIR+LLAZO i mungon Shtojca 11, “DEKLARATË MBI
KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES”.

KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi EURONDERTIMI 2000 nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne
dokumentat e tenderit e konkretisht:
Ne formularin e ofertës, sipas Shtojcës 1 dhe ne Preventiv rezulton se: ofertuesi EURONDERTIMI 2000
ka paraqitur oferten e nje procedure tjeter, e pikerisht oferten e procedures me objekt: “Rikonstruksion
rrruge NJA Ishem”.
KVO vendos qe ofertuesi EURONDERTIMI 2000 te mos kualifikohet pasi nuk ka paraqitur
oferte.

- Ofertuesi SARK me vlere te ofertes 25’957’985 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te
kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
1- Ne DST, pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa f eshte kerkuar:

Një dokument që vërteton se (subjekti juaj) i ka plotësuar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave
vendore, për vitin 2018, referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, si
dhe sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak përkatës ku subjekti ushtron aktivitetin, lëshuar nga
Administrata e Qeverisjes Vendore (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit
duhet të dorëzojë ketë dokument).

Operatorit ekonomik SARK i mungon vërtetimi qe i ka plotësuar detyrimet e taksave dhe tarifave vendore,
për vitin 2018 per Bashkine Tirane.

2- Ne DST, pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa f eshte kerkuar:
Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 16’000’000 lekë, të realizuar
gjatë tri viteve të fundit; ose Punë të ngjashme ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së
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bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e vogël se 64’000’000 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 SARK nuk e permbush kriterin e lart kerkuar, pasi kontratat e paraqitura nga ky
operator nuk ploteson vlerat e lart kerkuara.
3- Ne DST, pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa k 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 50
persona(përfshirë dhe numrin e punonjëseve të stafit sipas pikës “h”) Dokumenta te konfirmuara nga
institucioni përkatës sipas legjislacionit ne fuqi(nëpërmjet formës elektronike).

KVO duke iu referuar list pagesave te operatorit ekonomik SARK, konstaton se: Inxhinjeret: Ardian
Haxhiu, Vasil Peci, Lulzim Gjini, Ferdinant Hena, Ermelinda Agalliu, te cilet sipas Licences
profesionale te Shoqerise SARK, regjistruar ne regjistrin themeltar qe nga data: 13.03.2017, jane dhe
drejtues teknik, nuk jane me kohë të plotë pune, ndersa drejtuesi teknik Taip Doga 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.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi NDREGJONI me vlere te ofertes 27’990’946 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për
kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderite konkretisht:
1- Ne DST, pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa i eshte kerkuar:

Stafi teknik i shoqërisë të ketë në përbërje:
 Punëtori e specializuar me makineri,

drejtues mjeti dhe manovratorë 14 punonjes
 Punëtori e specializuar në ndertim

karpentier 4 punonjes
hekurthyes 2 punonjes
asfaltoshtrues 4 punonjes

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....
Operatori ekonomik NDREGJONI per punonjesit e mesiperm nuk ka paraqitur deshmi profesionale,
por vetem deklarate qe jane punonjes te profesioneve te lart kerkuara.
KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi DENIS - 05 me vlere te ofertes 30’836’232 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për
kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
1- Ne DST, pika 2.3 Për kapacitetin teknik, germa h eshte kerkuar:

 Automjete vetshkarkuese me mase maksimale te autorizuar 7.5-18 ton (cope 2)

Operatori ekonomik DENIS – 05 nuk e permbush kriterin e sipercituar, pasi ka paraqitur Automjete
mbi tonazhin e kerkuar e konkretisht: Automjeti me targe AA756DI eshte me mase maksimale te
autorizuar 40 ton dhe Automjeti me targe AA757DI eshte me mase maksimale te autorizuar 40 ton.
2- Në DST Shtojca 12 , Ne: “KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT”, eshte kerkuar qe:

Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë: Shtojcat që janë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik
Operatorit ekonomik DENIS – 05 i mungon Shtojca 11, “DEKLARATË MBI KONTRATAT E
LIDHURA DHE/ OSE NE PROÇES”.

KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

* * *
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se: "SHKELQIMI 07". Adresa: Fier Qender
- MALLAKASTER BELISHOVE Fshati Belishov, rruga nacionale "Ballsh Fier", zona kadastrale 1143
numer pasurie 186/7, me një vlerë të pergjithshme prej 20’026’532 (Njëzet milion e njëzet e gjashtë
mijë e pesëqind e tridhjetë e dy) lekë, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Durres ne Njesine e Prokurimit, tel/fax 052 800
941, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtedhjete) diteve nga dita e marrjes së 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 11.02.2019

Ankesa: ka ose jo __ Jo __

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë_________

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Vangjush Dako


