
Drejtuar: Operatori ekonomik “Ina” shpk

Adresa: Rr: “Besim Imami”, “Myslym Shyri” Mbrapa karburantit, Tiranë.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” “Rehabilitimi i qendrës Administrative
Baldushk (Rikonstruksion i godinës së Njësisë, shtëpisë kulturës dhe sheshit)”

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Rehabilitimi i qendrës
Administrative Baldushk (Rikonstruksion i godinës së Njësisë, shtëpisë kulturës dhe
sheshit)”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-02481-12-28-2018

Fondi limit: 42,209,511 (dyzet e dy milion e dyqind e nëntëmijë e pesëqind e
njëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2018,
miratuar me VKB-së Nr. 132, datë 21.12.2017 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e
programit buxhetor afat-mesëm 2018 – 2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës
për vitin 2018” (i ndryshuar), rialokuar me VKB Nr. 159, datë 21.12.2018 “Për miratimin e
programit buxhetor afat-mesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës
për vitin 2019”.

Kohëzgjatja e kontratës: 9 (nëntë) muajve kalendarike duke nisur nga dita e lidhjes së
kontratës.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 30.01.2019, ora 11:00

Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i
Njoftimeve Publike Nr. 1 datë 07.01.2019.

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

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. Operatori ekonomik “Elda VL” shpk



NUIS
K67106202W

Vlera e ofertës = 0 (zero) lekë pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “Noa Development” shpk

NUIS
L42203032I

Vlera e ofertës = 29,617,323 (njëzetë e nëntë milion e gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e
treqind e njëzetë e tre) lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk

NUIS K02003001O
Vlera e ofertës = 31,323,405.42 (tridhjetë e një milion e treqind e njëzetë e tre mijë e
katërqind e pesë pikë dyzetë e dy) lekë pa TVSH.

4. Operatori ekonomik “Bajrami N” shpk

NUIS
K02727202O

Vlera e ofertës = 33,477,841.40 (tridhjetë e tre milion e katërqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë
e tetëqind e dyzetë e një pikë dyzetë) lekë pa TVSH.

5. Operatori ekonomik “Ina” shpk

NUIS J61814009W
Vlera e ofertës = 35,244,764 (tridhjetë e pesë milion e dyqind e dyzetë e katër mijë e
shtatëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH.

6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93 II” shpk & “Rafin Company” shp &
“Boshnjaku B” shpk

NUISL52209050O & NUIS K72627402H &NUIS
L52125110A

Vlera e ofertës = 35,410,382 (tridhjetë e pesë milion e katërqind edhjetë mijë e treqind e
tetëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

7. Operatori ekonomik “Agri Konstruksion” shpk
NUIS K01725001F

Vlera e ofertës = 35,729,044 (tridhjetë e pesë milion e shtatëqind e njëzetë e nëntë mijë e
dyzetë e katër) lekë pa TVSH.

8. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk
NUIS K71412003A & NUIS K02727229P

Vlera e ofertës = 36,596,164 (tridhjetë e gjahtë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë
e njëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH.



9. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “K. Turja” shpk & “Infinit” shpk
NUIS K81314014A& NUIS J74304623M

Vlera e ofertës = 37,420,236 (tridhjetë e shtatë milion e katërqind e njëzetë mijë e dyqind e
tridhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH.

10. Operatori ekonomik “Junik” shpk
NUIS J68007522L

Vlera e ofertës = 37,685,313 (tridhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e
treqind e trembëdhjetë) lekë pa TVSH

11. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Klajger Konstruksion” shpk & “Everest”
shpk

NUIS K51423028P & NUIS J78311921L

Vlera e ofertës = 40,574,745 (dyzetë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e
shtatëqind e dyzetë e pesë) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Elda VI” shpk

NUIS K67106202
W

 Pas hapjes së ofertave, u konstatua se shoqëria “Elda VI” shpk  nuk ka paraqitur
ofertë ekonomike. Ky fakt i konstatuar u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të
ofertave.

2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Noa Development” shpk
NUIS L42203032I

 Operatori ekonomik “Noa Development” shpk nuk plotëson pikën 4 të Kapaciteti

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 50

(pesëdhjetë) personave, për periudhën Dhjetor 2017 - Dhjetor 2018 të vërtetuar

me…..” pasi në vërtetimin e paraqitur nga Administrata Tatimore rezulton një numër

mesatar punonjësisht prej 38 punonjësisht dhe jo 50.

 Operatori ekonomik “Noa Development” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike,

që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që

nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi nu ka paraqitur Shtojcën 10.

 Operatori ekonomik “Noa Development” shpk nuk plotëson pikën 2 të Kapaciteti

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Licensa profesionale, lidhur me

ekzekutimin e punëve të kontratës.....” pasi në Licensën e paraqiturnuk përfshihen



pikat e kërkuara: NP–12 A Punime të inxhinierisë së mjedisit, N.P – 3B

Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, NS-18 A

Punime topogjeodezike.

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni

II, Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat

parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike  të kandidatëve ofertues, Operatori

ekonomik “Noa Development” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur

teknike  për  realizimin me sukses të kontratës.

3. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk

NUIS K02003001O

 Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk nuk plotëson pikën 15, gërma “a” të

Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Për mjetet që shënohen në

regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje

qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te

vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e

tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme)

Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit, duhet te

shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.. Në rastin e mjeteve te

tjera duhet te jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes” pasi për mjetin

Eskavator nuk është paraqitur leja e qarkullimit.

 Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike,

që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që

nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)/Kamion vetëshkarkues me

kapacitet mbajtës minimumi 5 (pesë) ton dhe maksimumi 10 (dhjetë) ton për secilin

kamion” ka paraqitur dokumentacion per dy kamion perkatesisht kamionin me targe

DR 8993E me tonazh 8.980 ton, per te cilin licenca per trasport mallrash eshte e

vlefshme deri me date 25.10.201 ndersa kamioni i deklaruar me targe AA 488SB ka

tonazh 12.3 ton, per rrjedhoje nuk ploteson tonazhin e kerkuar

 Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike,

që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që

nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)/Kamion vetëshkarkues me

kapacitet mbajtës minimumi 5 (pesë) ton dhe maksimumi 10 (dhjetë) ton për secilin

kamion” pasi ka deklaruar (1) Autobot uji me targe AA418 UC. Pas verifikimit te

dokumentacionit rezulton se mjeti eshte i montuar Kamion + Depozitë uji.



 Referuar shtojces 10, operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000” shpk ka deklaruar se

disponon 2 (dy) autobetoniere me targa DR 8315 E dhe DR0134F me qera, per te

cilat nuk ka paraqitur Certifikaten per trasport mallrash dhe Certifikaten e Pronesise

per mjetet cka bie në kundërshtim me DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit,

Kapaciteti Teknik, pika 15, gërma “a”.

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni

II, Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat

parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike  të kandidatëve ofertues, Operatori

ekonomik “Eurondërtimi” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike 

për  realizimin me sukses të kontratës.

4. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Bajrami N” shpk
NUIS K02727202O

 Operatori ekonomik “Bajrami N” shpk nuk plotëson pikën 5,” të Kapacitetit Teknik të

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te

kenë në stafin e tyre dhe të figurojnë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë si dhe

në listpagesat e shoqërisë për gjashtë muajt, vërtetuar me kontratë pune të vlefshme,

diplomë”pasi inxhinieri i Mjedisit i pajisur me Çertifikatë për Vlerësimin e Ndikimit

në mjedis rezulton me kontratë pune në datë, 31.08.2018, pra nuk figuron në list-

pagesat e shoqërisë për 6 (gjashtë) muajt e fundit si dhe nuk figuron në Licensën e

shoqërisë.

 Operatori ekonomik “Bajrami N” shpk nuk plotëson pikën 5,” të Kapacitetit Teknik të

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te

kenë në stafin e tyre dhe të figurojnë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë si dhe

në listpagesat e shoqërisë për gjashtë muajt, vërtetuar me kontratë pune të vlefshme,

diplomë” pasi për Inxhinierin Elektrik nuk është paraqitur Diploma.

 Operatori ekonomik “Bajrami N” shpk nuk plotëson pikën 15,” të Kapacitetit Teknik

të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për

ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10)/ Eskavator me goma 0.25 m3” pasi për

eskavatorët nuk është paraqitur dokumentacioni i kërkuar cka bie në kundështim me

kërkesat e gërmës “a”: “Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet

dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e

kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara

me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik

dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te

qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i

ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e çdoganimit ose

faturat tatimore te blerjes “.



 Operatori ekonomik “Bajrami N” shpk nuk plotëson pikën 15,” të Kapacitetit Teknik

të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për

ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10)/Autobitumatrice” pasi për mjetin

Autobitumatrice nuk është paraqitur dokumentacioni i kërkuar cka bie në kundështim

me kërkesat e gërmës “a”: “Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të

paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus

certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet

e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e

kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme) duhet te shoqerohet me

kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e

realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te

jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes “.

 Operatori ekonomik “Bajrami N” shpk nuk plotëson pikën 15,” të Kapacitetit Teknik

të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për

ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10)/Skela metalike (forme H) të kompletuara me

parapet mbrojtës, shkallë me rrjetë mbrojtëse për punime në fasadë)” pasi skela

metalike e deklaruar dhe e paraqitur me fatura rezulton rrjetë pa specifikimet e

kërkuara.

 Operatori ekonomik “Bajrami N” shpk nuk plotëson pikën 15,” të Kapacitetit Teknik

të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për

ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10)/Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës

minimum 3.5 (tre pike pese) ton dhe maksimumi 5 (pese) ton per secilin kamion)”

pasi për mjetin kamioncinë me targë AA6441B nuk është paraqitur Çertifikata për

transport mallrash brenda vendit cka bie në kundështim me kërkesat e gërmës “a”:

“Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton

regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe

siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe

verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e

mjetit,(te vlefshme) duhet te shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e

vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi. Në

rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te

blerjes”.

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni

II, Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat

parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike  të kandidatëve ofertues, Operatori

ekonomik “Bajrami N” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike 



për  realizimin me sukses të kontratës.

5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “B 93 II” shpk & “Rafin Company” shpk
& Boshnjaku B” shpk

NUISL52209050O & NUIS K72627402H &NUIS L52125110A

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93” shpk & “Rafin Company” shpk &

“Boshnjaku B” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave

Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo

mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e

kontratës (Shtojca 10)/ kamioncine 3,5-5 ton” pasi kamioncina me targë AA467 PE

nuk plotëson tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet mbajtës prej 3,48 ton; kamioncina

me targë AA512OB nuk plotëson tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet mbajtës prej

3,98 ton, kamioncina me targë AA835ME nuk plotëson tonazhin e kërkuar, ka një

kapacitet mbajtës prej 5,39 ton, për kamionin me targë AA431LG është paraqitur

dokumentacion por nuk është deklaruar në Shtojcën e makinerive si dhe për

kamioncinën me targë AA189IV nuk është paraqitur asnjë dokumentacion përvec

kontratës së qeramarrjes.

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93” shpk & “Rafin Company” shpk &

“Boshnjaku B” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave

Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo

mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e

kontratës (Shtojca 10)/ kamioncine 1,5-2 ton” pasi kamioncina me targë FR3839C

nuk plotëson tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet mbajtës prej 2,2 ton, kamioncina me

targë AA035JK nuk plotëson tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet mbajtës prej 2,25

ton, kamioncina me targë AA708RI nuk plotëson tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet

mbajtës prej 1,35 ton dhe kamioncina me targë AA346OC nuk plotëson tonazhin e

kërkuar, ka një kapacitet mbajtës prej 1,452 ton.

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “B 93” shpk & “Rafin Company” shpk &

“Boshnjaku B” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave

Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo

mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e

kontratës (Shtojca 10)” pasi rezulton vetëm 1(një) eskavator me goma I paraqitur me

dokumentacion nga 2 (dy) të kërkuar.

 Operatori ekonomik “B 93” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për

ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi ka paraqitur 1 kontratë e cila nuk ka objekt

të ngjashëm me atë që po prokurohet.

 Operatori ekonomik “Rafin Company” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike,



që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që

nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi ka paraqitur 1 kontratë e cila

nuk ka objekt të ngjashëm me atë që po prokurohet.

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni

II, Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat

parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike  të kandidatëve ofertues, bashkimi i

operatorëve ekonomikë “B 93” shpk & “Rafin Company” shpk & “Boshnjaku B”

shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike  për  realizimin me sukses

të kontratës.

6. Operatori ekonomik “Agri Konstruksion” shpk

NUIS K01725001F

 Operatori ekonomik “Agri Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 5,” të Kapacitetit

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomike pjesëmarrës

duhet te kenë në stafin e tyre dhe të figurojnë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë

si dhe në listpagesat e shoqërisë për gjashtë muajt, vërtetuar me kontratë pune të

vlefshme, diplomë” pasi për inxhinierin e Mjedisit nuk është paraqitur Çertifikatë për

Vlerësimin e Ndikimit në mjedis.

 Operatori ekonomik “Agri Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike,

që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që

nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi nuk është paraqitur Sperkates

boje (1 cope).

 Operatori ekonomik “Agri Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike,

që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që

nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi nuk është paraqitur

Autopome Betoni (1 cope).

 Operatori ekonomik “Agri Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike,

që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që

nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)/ kamioncine 1,5-2 ton” pasi është

paraqitur 1 (një) kamioncin nga 4 (katër) të kërkuara.

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni

II, Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat



parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike  të kandidatëve ofertues, Operatori

ekonomik “Agri Konstruksion” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur

teknike  për  realizimin me sukses të kontratës.

7. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk
NUIS K71412003A & NUIS K02727229P

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “BE-IS” shpk & “Ergi” shpk nuk plotëson pikën

15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e

pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit

ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)/ kamiona, kapaciteti

mbajtës duhet të jetë minimumi 7 ton dhe maximumi 12 ton” pasi është paraqitur

vetëm 1 kamion nga 3 të kërkuar.

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “BE-IS” shpk & “Ergi” nuk plotëson pikën 15 të

Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e

pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit

ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)/ kamioncine 3,5-5

ton” pasi janë paraqitur 2 (dy) kamioncina nga 4 (katër) të kërkuara.

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “BE-IS” shpk & “Ergi” nuk plotëson pikën 15 të

Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e

pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit

ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)/ kamioncine 1,5-2

ton” pasi janë paraqitur 2 (dy) kamioncina nga 4 (katër) të kërkuara.

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “BE-IS” shpk & “Ergi” nuk plotëson pikën 15 të

Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e

pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit

ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)/ dy eskavator me

goma 0.25.m3” pasi nuk është paraqitur dokumentacion për mjetin eskavator.

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “BE-IS” shpk & “Ergi” nuk plotëson pikën 15 të

Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e

pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit

ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)/ autobot Uji” pasi

nuk është paraqitur dokumentacion për mjetin autobot Uji.

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni

II, Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat

parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike  të kandidatëve ofertues, bashkimi i

operatorëve ekonomikë “BE-IS” shpk & “Ergi”, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë

e duhur teknike  për  realizimin me sukses të kontratës.



8. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “K. Turja” shpk & “Infinit” shpk

NUIS K81314014A& NUIS J74304623M

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “K. Turja” shpk & “Infinit” shpk nuk plotëson

pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për

mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi nuk

është paraqitur Grejder (1 cope).

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “K. Turja” shpk & “Infinit” shpk nuk plotëson

pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për

mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” pasi nuk

është paraqitur Rul me Vibrim (1 cope).

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “K. Turja” shpk & “Infinit” shpk nuk plotëson

pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për

mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)/

kamioncine 7-12 ton” pasi është paraqitur 1 (një) kamioncin nga 4 (katër) të kërkuara.

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni

II, Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat

parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike  të kandidatëve ofertues, bashkimi i

operatorëve ekonomikë “K. Turja” shpk & “Infinit”, referuar Shtojcës 10 nuk ka

aftësinë e duhur teknike  për  realizimin me sukses të kontratës.

9. Operatori ekonomik “Junik” shpk
NUIS

J68007522L

 Operatori ekonomik “Junik” shpk nuk plotëson pikën 15, gërma “a” të Kapacitetit

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Për mjetet që shënohen në regjistra

publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje

qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te

vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e

tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme)

Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit, duhet te

shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.. Në rastin e mjeteve te

tjera duhet te jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes” pasi për



Kamionin me targë LE5578A nuk është paraqitur Çertifikatë për Transport Mallrash

brenda vendit.

 Operatori ekonomik “Junik” shpk nuk plotëson pikën 15, gërma “a” të Kapacitetit

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Për mjetet që shënohen në regjistra

publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje

qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te

vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e

tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme)

Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit, duhet te

shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.. Në rastin e mjeteve te

tjera duhet te jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes” pasi për

Kamionin me targë LE8903A nuk është paraqitur Çertifikatë për Transport Mallrash

brenda vendit.

 Operatori ekonomik “Junik” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për

ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)/ kamioncine 1,5-2 ton” pasi kamioncina me targë

TR5206L nuk plotëson tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet mbajtës prej 1,3 ton.

 Operatori ekonomik “Junik” shpk nuk plotëson pikën 15, gërma “a” të Kapacitetit

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Për mjetet që shënohen në regjistra

publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje

qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te

vlefshme), dhe per mjetet e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e

tij plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme)

Çertifikatë për transport mallrash për të tretë dhe me qera brenda vendit, duhet te

shoqerohet me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates objekt i ketij prokurimi.. Në rastin e mjeteve te

tjera duhet te jene aktet e çdoganimit ose faturat tatimore te blerjes” pasi për

Kamioncinen me targë AA374FC nuk është paraqitur Çertifikatë për Transport

Mallrash brenda vendit

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni

II, Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat

parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike  të kandidatëve ofertues, Operatori

ekonomik “Junik” shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike  për 

realizimin me sukses të kontratës.

10. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk &
“Everest” shpk



NUIS K51423028P & NUIS
J78311921L

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Klajger Konstruksion” shpk & “Everest” shpk

nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit:

“Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në

dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca

10)/ kamioncine 3,5-5 ton” pasi kamioncina me targë TR2125R nuk plotëson

tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet mbajtës prej 5,24 ton; kamioncina me targë

AA460OS nuk plotëson tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet mbajtës prej 7,2 ton,

kamioncina me targë TR034L nuk plotëson tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet

mbajtës prej 4,25 ton.

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Klajger Konstruksion” shpk & “Everest” shpk

nuk plotëson pikën 15 të Kapaciteti Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit:

“Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në

dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca

10)/ kamioncine 1,5-2 ton” pasi kamioncina me targë AA603FT nuk plotëson

tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet mbajtës prej 1,65 ton; kamioncina me targë

AA139SO nuk plotëson tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet mbajtës prej 1,565 ton,

kamioncina me targë AA595PF nuk plotëson tonazhin e kërkuar, ka një kapacitet

mbajtës prej 2,14 ton dhe kamioncina me targë TR2209Y nuk plotëson tonazhin e

kërkuar, ka një kapacitet mbajtës prej 1,05 ton.

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Klajger Konstruksion” shpk & “Everest” shpk

nuk plotëson pikën 15, gërma “a” të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të

Tenderit: “Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet

dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e
kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme)……” pasi për mjetin

Eskavator me targë ADMT 74 nuk është paraqitur foto.

 Sa më lart, në mbështetje të Nenit 46, pika 1, gërma “b” të Ligjit Nr. 9643 datë

20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe referuar Kreut III, Seksioni

II, Neni 26, pika 8, gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914 datë

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), të cilat

parashikojnë kualifikimin për aftësinë teknike  të kandidatëve ofertues, bashkimi i

operatorëve ekonomikë “Klajger Konstruksion” shpk & “Everest” shpk, referuar

Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike  për  realizimin me sukses të kontratës.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori ekonomik “Ina”
shpk, me adresë: Rr: “Besim Imami”, “Myslym Shyri” Mbrapa karburantit, Tiranë, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 35,244,764 (tridhjetë e pesë milion e
dyqind e dyzetë e katër mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, ështe
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi Skënderbej, Nd. 2,
Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e



tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 18.02.2019.

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje
të Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe
në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave
të prokurimit publik” (e ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, nuk është
paraqitur asnjë ankesë.


