
____________________________________ __________________________________

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KURBIN

Nr. _____ prot. Laç, më _____.______.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 01.03.2019

Për: Operatori ekonomik “LIQENI VII” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K01730502W,

përfaqësuar nga administratori Zj. Resilda Kalia, Adresa: Durrës Shkozet L.14.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” (me mjete elektronike).

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

“Lyerje e Institucioneve Arsimore, BASHKIA KURBIN”

REF-04454-01-21-2019

Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve):

7.415.669 (shtatë milion e katërqind e pesëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e nëntë)

lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Grand + të ardhura

Data e zhvillimit të tenderit: 01/02/2019

Kohëzgjatja e kontratës: 15 (peswmbwdhjetw) ditë nga data e lidhjes së kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

çmimi më i ulët X  oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1. Operatori ekonomik “PASTRIME SILVIO” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K91413010N,

përfaqësuar nga administratori Zj. Bule Allmuça, Adresa: Tiranë Njësia Bashkiake nr. 2,

Rruga Fatmir Haxhiu, Pallati 2, Shkalla 10, Apartamenti 76, Kati I.

2. Operatori ekonomik “2Z KONSTRUKSION” Sh.p.k. me numër NIPTI: J63229466K,

përfaqësuar nga administratori Z. Zani Zoga, Adresa: Fier Roskovec, Strum Fshati Suke



i siperm, Nr 2, Rruga Strum - Suke, Km 3, Lagjja Zoga.

3. Operatori ekonomik “LIQENI VII” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K01730502W,

përfaqësuar nga administratori Zj. Resilda Kalia, Adresa: Durrës Shkozet L.14.

4. Operatori ekonomik “ELDA-VL” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K67106202W,

përfaqësuar nga administratori Z. Artan Hoxhaj, Adresa: Vlorë L. H. CAKERRI 88.

5. Operatori ekonomik “SARK” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K52531415H, përfaqësuar

nga administratori Z. Arben Kajolli, Adresa: Fier, Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej,

Fier, Rajoni nr.3, Përball supermarket Lalaj.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” (me mjete elektronike).

Ka patur operator të kualifikuar:

1. Operatori ekonomik “LIQENI VII” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K01730502W,

përfaqësuar nga administratori Zj. Resilda Kalia, Adresa: Durrës Shkozet L.14.

Vlera e ofertuar: 7.114.430 (shtatë miljon njëqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind e

tridhjetë) lekë pa TVSH.

Ka patur operator të s’ kualifikuar:

Operatori ekonomik “SARK” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K52531415H, përfaqësuar nga

administratori Z. Arben Kajolli, Adresa: Fier, Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej, Fier, Rajoni

nr.3, Përball supermarket Lalaj.

Vlera e ofertuar: 6.070.950 (gjashtë miljon e shtatëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa

TVSH.

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson

një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet

e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit 53, pika 5,

shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a)



kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit

të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta refuzohet

pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Së pari: Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O

konstatoi se sipas listpagesave të punonjësve formularet E-SIG që ka paqaqitur për vitet

2016, 2017, 2018, operatori ekonomik “SARK” Sh.p.k, nuk plotëson numrin e kërkuar të

punonjësve. Sqarojmë se sipas lispagesave që ka paraqitur për tre vitet rezulton se

punonjësit nuk i ka me dit pune të plotë, pra nuk plotëson numrin e punonjësve sipas

kërkesave në DST.

 Së dyti: Operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion për 4 kontrata të ngjashme me

Institucione Shtetërore. 1. Kontratë me Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Kukes me vlerë

4.561.170 lekë pa Tvsh. 2. Kontratë me Bashkinë Durrës me vlerë 2.460.047 lekë pa

Tvsh. 3. Kontratë me Bashkinë Rroskovec me vlerë 1.502.830 lekë pa Tvsh. 4. Kontratë

me Bashkinë Vlorë me vlerë 2.688.681. Theksojmë se dokumentacioni i paraqitur është i

rregullt, por vlera e të katër kontratava së bashku është 11.212.728 dhe sipas kërkesave të

DST nuk e plotëson kriterin për kontratë të ngjashme sa dyfishi i vlerës limit të kontratës

që prokurohet.

 Së treti: Operatori ekonomik ka paraqitur Fature Nr.27 datë 13.07.2010 Për Bot Uji, Por

theksojmë se AK në DST ka kërkuar mjet Autobot Uji me dokumentacion të rregullt, dhe

OE nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për mjetin Autobot Uji.

 Së katërti: Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST, Kriteret e veçanta të kualifikimit,

pika 2.2.4 si më poshtë cituar: Vërtetim lëshuar nga Komuna ose Bashkia për shlyerjen e

taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2016, 2017,2018 si për

NIPT-in kryesor ashtu edhe për NIPT-et sekondare.

Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O konstatoi se

sipas Ekstraktit Historik të QKB operatori ekonomik ka hapur Nipt sekondar për aktivitet

në Tiranë me datë 21.12.2018. Përderisa ka nipt sekondar në Tiranë OE duhet të silltë për

vitin 2018 Vërtetim që ka shlyer Taksat Vendore ndaj Bashkisë Tiranë. Theksojmë se

operatori ekonomik nuk ka sjellë vërtetim për vitin 2018 për shlyerjen e taksave vendore

ndaj Bashkisë Tiranë.

Operatori ekonomik “2Z KONSTRUKSION” Sh.p.k. me numër NIPTI: J63229466K,

përfaqësuar nga administratori Z. Zani Zoga, Adresa: Fier Roskovec, Strum Fshati Suke i



siperm, Nr 2, Rruga Strum - Suke, Km 3, Lagjja Zoga.

Vlera e ofertuar: 6.443.470 (gjashtë miljon e katërqind e dyzet e tre mijë e katërqind e

shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson

një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet

e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit …., nenit 53, pika 5,

shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a)

kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit

të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta refuzohet

pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Së pari: Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O

konstatoi se sipas listpagesave të punonjësve formularet E-SIG që ka paqaqitur për vitet

2016, 2017, 2018, operatori ekonomik “2Z KONSTRUKSION” Sh.p.k, nuk plotëson

numrin e kërkuar të punonjësve. Sqarojmë se sipas lispagesave që ka paraqitur për tre

vitet rezulton se punonjësit nuk i ka me dit pune të plotë, pra nuk plotëson numrin e

punonjësve sipas kërkesave në DST.

 Së dyti: Operatori ekonomik ka paraqitur për punë të ngjashme kontratë datë 11.10.2017

me Bashkinë Selenice, por në dokumentacion i mungon Akti i marrjes në dorzim.

Gjithashtu sqarojmë se vlera e kësaj kontrate që ka paraqitur është 11.500.269 lekë pa

tvsh dhe sipas kërkesave të DST nuk e plotëson kriterin për kontratë të ngjashme sa

dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

 Së treti: Për mjetet OE ka paraqitur dokumentacin të rregullt për këto mjete: 1. Për

mjetin Kamiocinë me targë FR6169D, 2. Për mjetin Kamion me targë AA953BF, 3. Për

mjetin Kamion me targë AA525DJ, 4. Për mjetin Kamion me targë AA503TO, 5. Për

mjetin Kamion me targë AA352IT. Gjithashtu ka paraqitur dokumentacion dhe për 8

(tetë) mjete, por nga verifikimi i dokumentacionit KVO konstatoi se për keto mjete i

mungon dokumentacioni si më poshtë vijon: 1. Për mjetin Kamion me targë AA026NE

SGS i ka mbaruar me datë 26.07.2018. 2. Për mjetin Kamion gjysem rimorkio me

targëADR178, SGS i ka mbaruar me datë 20.11.2018 dhe Polica i sigurimit i ka mbaruar

me datë 19.11.2018. 3. Për mjetin Kamion me targë AA195NV, SGS i ka mbaruar me



datë 20.11.2018 dhe Polica sigurimit i ka mbaruar me datë 19.11.2018. 4. Për mjetin

Kamion me targë AA274BE, SGS i ka mbaruar me datë 30.12.2018. 5. Për mjetin

Kamion me targë AA669EB, SGS i ka mbaruar me datë 22.11.2018 dhe Polica e

sigurimit i ka mbaruar me datë 03.12.2018. 6. Për mjetin Kamion me targë FR1391D,

SGS i ka mbaruar me datë 29.12.2018. 7. Për mjetin Kamion me targë AA726JE, i

mungon leja transportit në Bashki dhe SGS i ka mbaruar me datë 30.10.2018. 8. Për

mjetin Kamion me targë AA079KG, i mungon leja transportit në Bashki dhe SGS i ka

mbaruar me datë 23.11.2018, Polica e sigurimit i ka mbaruar me datë 27.10.2018.

Për sa më sipër Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST Automjet Transporti 3-5 ton 2

copë, Kamiocina 4 copë, Autobot Uji 1 copë. Sqarojmë se operatori ekonomik ka sjellë

dokumentacionin e rregullt për 5 mjete dhe i mungon dokumentacioni për 1 (një) mjet

Kamiocinë/Kamion si dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për Autobot Uji.

Operatori ekonomik “ELDA-VL” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K67106202W, përfaqësuar nga

administratori Z. Artan Hoxhaj, Adresa: Vlorë L. H. CAKERRI 88.

Vlera e ofertuar: 0 (zero) lekë pa TVSH.

 Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin

Publik” të ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të

këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të

gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në

dokumentet e tenderit…., nenit 53, pika 5, shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se:

“Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a) kur ofertuesi nuk është i

kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të Këshillit të

Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, të

ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të

ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta,

që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta

refuzohet pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Operatori ekonomik “ELDA-VL” Shpk skualifikohet pasi nuk ka paraqitur

dokumentacion.

Operatori ekonomik “PASTRIME SILVIO” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K91413010N,

përfaqësuar nga administratori Zj. Bule Allmuça, Adresa: Tiranë Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga

Fatmir Haxhiu, Pallati 2, Shkalla 10, Apartamenti 76, Kati I.



Vlera e ofertuar: 0 (zero) lekë pa TVSH.

 Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin

Publik” të ndryshuar, ku parashikohet se: "Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të

këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të

gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në

dokumentet e tenderit…., nenit 53, pika 5, shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se:

“Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a) kur ofertuesi nuk është i

kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të Këshillit të

Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik, të

ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të

ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta,

që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta

refuzohet pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Operatori ekonomik “Pastrime Silvio” Shpk skualifikohet pasi nuk ka paraqitur

dokumentacion.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:

Operatori ekonomik “LIQENI VII” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K01730502W, përfaqësuar nga

administratori Zj. Resilda Kalia, Adresa: Durrës Shkozet L.14.

Vlera e ofertuar: 7.114.430 (shtatë miljon njëqind e katërmbëdhjetë mijë e katërqind e

tridhjetë) lekë pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kurbin, Lagjia Nr.3, Tel/Fax

00355/536/22 70, 22 39 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda

5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do te

veprohet, siç parashikohet në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i

ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 18.02.2019.

Ankesa: ka ose jo



Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Artur BARDHI


