
Nr. Prot BASHKIA KAVAJE Date__
/__/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data: 07.03.2019

Për: "Vellezerit Hysa'' SH.P.K

Procedura e prokurimit: "PROCEDURE E HAPUR"

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-02221-12-27-2018

Objekti i kontratës : "Ndertim i Parkut Rekreativ (Faza II)"

Fondi limit : 24.995.616 (njezet e kater milion e nenteqind e nentedhjete e pese mije e gjashte qind e

gjashtembedhjete) lekë pa T.V.SH

Afati kohor për ekzekutimin: 4 Muaj

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

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

1. " STERKAJ ''sh.p.k nipt. J68310708 M me vlere 22.684.950 (njezet e dy milion e

gjashteqind e tetedhjete e kater mije e nenteqind e pesedhjete ) leke pa TVSH .

2. "EURO NDERTIM 2000 ''sh.p.k, nipt K02003001O me vlere 19.684.950

(nentembedhjete milion e gjashteqind e tetedhjete e kater mije e nenteqind e pesedhjete) leke pa

TVSH.

3. "K.M.K" sh.p.k , nipt L78223801E, me vlere 19.816.500 (nentembedhjete milion e

teteqind e gjashtembedhjete mije e peseqind ) leke pa TVSH .

4. "BAJRAMI N" sh.p.k , nipt K02727202O me vlere 22.395.457 (njezet e dy milion

e treqind e nentedhjete e pese mije e katerqind e pesedhjete e shtate ) leke pa TVSH

5. "LIQENI VII sh.p.k , nipt K01730502W me vlere 23.218.140 (njezet e tre milion e

dyqind e tetmbedhjete mije e njeqind e dyzet ) leke pa TVSH

6. "AGRO-KORANI" sh.p.k , nipt L13329801V me vlere 22. 001. 114(njezet e dy

milion e njeqind e katermbedhjete ) leke pa TVSH

7. "VELLEZERIT HYSA " sh.p.k , nipt K12911201C me vlere 24.715.421 (njezet e

kater milion e shtateqind e pesembedhjete mije e katerqind e njezet e nje ) leke pa TVSH .

Operatoret Ekonomike te s'kualifikuar:



1. " Euro Ndertim 2000'' sh.p.k me nipt K02003001O te skualifikohet pasi nuk disponon specilistin e

larte agronom.Gjithashtu ka mungese ne mjetet e kerkuara, mungon grejderi dhe autobitumatrice.

2. ''Bajrami – N'' sh.p.k me nipt K02727202O te skualifikohet pasi Per mjetin autobitumatrice nuk ka

dokumenatcion bashkelidhur si siguracion dhe certifikate kontrolli teknik sic eshte kerkuar ne DST.

Nuk ka specialist te larte agronom , ka bere vetdeklarim dhe liste notash per Hazif Bajrami per mbarimin

e shkolles se mesme bujqesore por qe nuk eshte e barazvlefshme me diplome te shkolles se larte agronom.

Mjeti grejder ndonese eshte mjet me goma nuk ka paraqitur leje qarkullimi, siguracion dhe kontroll

teknik.

3. " Agro – Korani'' sh.p.k me nipt L13329801V te skualifikohet pasi ka mare persiper edhe punime

ndertimi per te cilat duhet te disponoje licence profesionale ne fushen e zbatimit te punimve ne ndertim.

Keshtu ka marre persiper te kryeje edhe shtrim me pllaka guri nderkohe qe per kete ze punimesh nuk ka

licence, nuk e ka ne objektin e veprimtarise sipas regjistrit ne QKR si dhe nuk ka specialist perkates dhe

as inxhinier,drejtues,teknikpunimesh. .

Ne shtojcen e deklarimit te makinerive nuk eshte deklaruar fabrike per shtrim pllakash.

4. " Sterkaj sh.p.k '' me nipt J68310708M te skualifikohet pasi Nuk ka arritur te paraqese vertetim

per pagesen e taksave vendore ne bashkine Berat e Devoll ku sipas QKR ka ushtruar aktivitet ne

periudhen e kerkuar neD.S.T

Nuk ka paraqitur analize cmimesh.

5.'' Liqeni VII'' sh.p.k me nipt K01730502W te skualifikohet pasi nje nga pjesetaret e ketij B O ka

drejtus teknik te dypunesuar ne kundershtim me percaktimet e VKM nr 42 dt. 16/1/2008”Per miratimin e

rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se licencave ptofesionale te zbatimit, klasifikimit dhe

disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”

Kokretisht, Drejtuesi teknik i “Ndregjoni”shpk z. Zaim Mali me nr. ID I50901038P,figuron njekohesisht i

punesuar ne Bashkine Tirane( institucion publik i qeverisjes vendore)

Sipas VKM nr. 42,dt. 16/1/2008”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se

licencave ptofesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne

veprimtari ndertimi”,Kreu IV, pika 2, percaktohet qartesisht se:

“2. Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit

- Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër

publike.

- Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri

ndërtimi dhe ndalohet të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit..”

Rasti i O.E. “Ndregjoni”shpk, per drejtuesin teknik Z.Mali, te sipershenuar ,bie ne kundershtim me

kerkesat e VKM nr. 42,dt.16/1/2008”Per miratimin e rregullores per kriteret dhe procedurat e dhenies se

licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike qe ushtrojne

veprimtari ndertim”, gje e cila perben shkak per skualifikim te ofertes se ketij B.O. " Ndregjoni”shpk&

“LIQENI VII".

Skualifikimi per dypunesim te drejtueit teknik te nje shoqerie ndertimi ne administraten publike , eshte



nje praktike e konsoliduar e vendimarrjeve te KPP dhe si e tille do et zbatohet edhe nga KVO ne rastin

konkret sepse, KPP eshte organui me I larte vendimarres ne fushen e prokurimeve dhe vendimet e tij jane

te detyrueshme per zbatim nga cdo AK qe zhvillon procedura prokurimi me fonde publike.

2. Te dy operatoret nuk kane paraqitur dokumentacion te plote per te deshmuar plotesimin e pikes 2.2.3 te

kritereve te vecanta per kualifikim.

Konkretisht ne kete pike eshte kerkuar ;

2.2.3 Operatori Ekonomik duhet te paraqese një deklarate me shkrim nga administratori se subjekti ka

paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron

aktivitet per vitin 2017 - 2018. Kesaj deklarate duhet ti bashkengjiten te gjithe vertetimet qe deshmojne se

operatori ekonomik ka paguar detyrimet perkatese, ne vendet ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet per kete

periudhe.

(Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë deklaraten dhe

vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës.)

Per te deshmuar plotesimin e ketij kriteri sejcili prej operatorev pjese e ketij bashkimi , pra edhe Liqeni

VII shad he Ndregjoni shpk , kane paraqitur dokumentacion pe rpagesne e dettyrimeve vendore vetem nga

njesite vendore ku kane selite e tyre .

Por nderkohe ne shtojcat e paraqitura rezulton se te dy keta operatore kane zhvilluar dhe zhvillojne

aktivitet edhe jashte selive te tyre.

Keshtu , Liqeni VII sha deklaron se , ka zhvilluar dhe zhvillon aktivitet edhe ne njesite vendore Kamez

dhe Tirane . Kurse Ndregjoni shpk , deklaron se ka zhvilluar dhe po zhvillon aktivitet Klos, Kukes , Diber

dhe Kamez .

Keto vende zhvillimi aktiviteti nuk jane deklaruar dhe operatoret nuk jane pajisur me NIPT sekondar si

dhe nuk kane paguar detyrimet vendore ne njesite ku kane zhvilluar aktivitet.

Kjo vjen ne kundershtim me Udhezimin e Ministrise se Financave Nr 5 dt, 31.01.2006 “Per tatimin mbi te

ardhurat” ,i ndryshuar, piken 4.4 e “Regjistrimi”, Udhezim i Ministrise se Financave nr 24 date

02.09.2008 “Per procedurat Tatimore “ I ndryshuar, Kreun V, pika 40.4 ku percaktohet :

“Cdo person I tatueshem , ne momentin e regjistrimit, pajiset me certificaten e regjistrimit e cila permban

edhe numrin e identitetit te personit te tatueshem (NIPT). Numri I identifikimit te personit te tatueshem

eshte unik.

Personi i tatueshem qe ushtron veprimtari ne adresa (vendndodhje) te ndryshme bisnesi, paiset me

certificate regjistrimi per cdo adrese, e cila ka nje NIPT unik”,

Mosrregjistrimi vjen ne kundershtim me ligjin Nr 9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore” nenin

40, nenin 3.1/a.b.c te ligjit Nr. 131/2015” Për qendrën kombëtare të biznesit” si dhe ligjin Nr. 9723

dt.03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit” ( I ndryshuar ne Ligji “Për regjistrimin e

biznesit”, neni 62, “ Certifikatat e regjistrimit fillestar” ku percaktohet :

“ Ne rast se subjekti ushtron veprimtarine ne me shume se nje vend , QKR-ja leshon nga nje certificate

regjistrimi per cdo vend te ushtrimit te veprimtarise. Keto certifikata ,pervec adreses perkatese, permbajne

gjithashtu emrin,formen, daten e regjistrimit fillestar dhe numrin unik te identifikimit te subjektit”.

Por mos rregjistrimi dhe mospasqyrimi ne Ekstraktin e QKBse , per vendet e tjera te zhvillimit te

aktivitetit , ka sjelle edhe mospagesen e detyrimeve vendore ne keto njesi ku ka zhvilluar aktivitet .

Pagesa e taksave vendore per cdo vend biznes percaktohet ne ligjin Nr.9632, datë 30.10.2006 “Për

Sistemin e Taksave Vendore. Ne piken 2.2.3 te kriterev ete vecanta per kualfikim , eshte e percaktuar qarte

se, duhet te paraqese dokumnetacion per cdo vend zhvillimi aktiviteti . Provohet se kane ushtruar aktivitet



ne disa nejsi vendore , madje e pranuar me deklarate te vete operatorit dhe nuk jane paraqitur deshmi se

jane paguar detyriemt per keto njesi .

Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga

të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi.

KVO sqaron se , në rast se operatori , do të kishte paqartësi në lidhje me këtë kriter, atëherë ai mbështetur

në nenin 42 të ligjit të prokurimit publik, mund të kishte kërkuar sqarime nga autoriteti kontraktor ose të

ushtronte të drejtën e tij të ankimimit siç parashikohet të nenin 63 të këtij ligji. Perderisa nuk I ka ushtruar

keto te drejta qe I jep ligji , atehere ka qene I detyruar ti plotesonte kriteret per kualifikim sic jane kerkuar

ne DT.

6. K.M.K sh.p.k me nipt L78223801E, eshte skualifikuar pasi Alb Konstruksion ka paraqitur
vertetim oshee ne emer te hotel Skampa dhe jo te personit juridik Alb Konstruksion. Nuk ka
asnje dokumentacion bashkelidhur se cafre maredhenie ka ndermjet Hotel Skampa dhe Alb
Kostruksion.
Ska paraqitur vertetim taksash vendore per Alb Konstruksion ne bashki Tirane ku sipas
ekstraktit QKB ushtron aktivitet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik "Vellezerit

Hysa'' shpk me nipt K12911201C me adrese Elbasan Klos Banje Fshati Banje e Re, Klos, Bashkia

Cerrik, buze lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr.1093, pasuria nr.31/50

prej 24.715.421 (njezet e kater milion e shtateqind e pesembedhjetemije e katerqind e njezete e

nje ) leke pa TVSH, se është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor Bashkia Kavaje, sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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) siç parashikohet në nenin 49 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.03.2019

Ankesa: Nuk ka patur ankesa


