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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA KAMËZ

Nr.____Prot. Kamez me
___.___.2019

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori ekonomik “NDREGJONI ”shpk, me adrese : Tirane, Njesia bashkiake Nr.8,
Rruga Sule bega, Ndertesa nr.32, Hyrja 8.

* * *

Procedura e prokurimit: “E hapur”
Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref-07846-02-14-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rruga (Macukulli vazhdim +Gjallica+Spahit)
Fondi limit : : 31.977.343 (tridhjetë e një milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e
treqind e dyzet e tre) lekë pa TVSH,

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 98(nentedhjete e tete)dite pune.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [___.___.2019] ____]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me date 18.03.2019
këta ofertues:

1. “BEAN”shpk J72510445Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 31,015,076 lekë pa tvsh, dhe 37,218,091 lekë me
tvsh

2. ” Guri Ndertim”shpk &”Ed Konstruksion” shpk J91425005N &K61625001I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 28,275,998 lekë pa tvsh, dhe 33,931,197.6 lekë
me tvsh.

3. ” Kacdedja”shpk K51712017A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 29,715,752 lekë pa tvsh, dhe 35,658,902 lekë me
tvsh.

4. ” Liqeni VII”sha K01730502W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 31,756,504 lekë pa tvsh, dhe 38,107,805 lekë me
tvsh.
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5. . ” Sireta 2 F K51501008J
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 31.000.000 lekë pa tvsh, dhe 37.000.000 lekë me
tvsh.
6.” Ndregjoni”shpk K31329048I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 31,148,058 lekë pa tvsh, dhe 37,377,670 lekë me
tvsh.
7.” Shamo Konstruksion”shpk L01326020F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 26,148,973 lekë pa tvsh, dhe 31,378,768 lekë me
tvsh.
8.” Shendelli”shpk K07924803N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 29,992,409 lekë pa tvsh, dhe 35,990,891 lekë me
tvsh.
9. .” Vllaznia Ndertimi IS”shpk K77524909Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 31,816,098 lekë pa tvsh, dhe 38,179,317 lekë me
tvsh.

Operatore te skualifikuar

1. “BEAN”shpk J72510445Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
 Operatori ekonomik ka paraqitur vertitm debie nga OSHEE te dates 7.2.2019, por nuk

verteton pagesen e detyrimeve te energjise elektrike per muajin Janar 2019.

2. “SIRETA 2 F”shpk K51501008J
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Mjeti i paraqitur si Autovinc e kamion me targe AA735PY, i ka mbaruar taksa vejtore e
mjeteve me date 15.3.2019; kontrolli teknik me date 15.3.2019;polica e sigurimit me date
13.3.2019.

 Ështe paraqitur eskavator me goma komatsu, por nga fotoja nuk duket aspak targa e mjetit
(gje qe bie ndesh me piken 2.11/d.

 Per mjetin me targe AA392CU, nuk eshte paraqitur taksa vjetore e mjeteve, certifikata e
kontrollit teknik mbaron me date 9.3.2019, polica e sigurimit me date 11.3.2019.

 Per mjetin me targe AA907DD, i ka mbaruar taksa vjetore e mjeteve me date 19.1.2019.

 Automjetet e marra me qira nga "Artyka II” shpk, kane mangesi ne dokumentacion,
perkatesisht:

- per mjetin me targe DV3229A, certifikata per transport mallrash, eshte leshuar ne emer
te personit fizik "Edison Zaci" dhe jo te personit juridik "ArtykaII"shpk
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- per mjetin me trage DV3043A certifikata per transport mallrash, eshte leshuar ne emer
te personit fizik Edison Zaçi dhe Artyka II shpk me dy NIPT-e. e njejta gje edhe per
mjetet me targeAA241UF, AA182UF, nderkohe kontrata e qirase eshte lidhur me
personin juridik Artyka II shpk. Per mjetin me targe AA548NX autobitumatrice, nuk
eshte paraqitur certificate per transport mallrash te rrezikshemDST-ve.

.
3” Kacdedja”shpk K51712017A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Nuk ka paraqitur certificate per transport mallrash te rrezikshme per autobitumatrice.
Ne foton e sjelle per eskavator ACMT22, nuk duken fare targat gje qe eshte ne
kundershtim me piken 2/11/d te KVK

4. ” Guri Ndertim”shpk &”Ed Konstruksion” shpk J91425005N &K61625001I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Bashkimi I operatoreve ekonomike nuk ploteson kerkesat per kualifikim, perkatesisht
Ed Konstruksion:

 Ka paraqitur formular vleresimi per objektin “Mbi ndertimin e rrjetit rrugor Unaza e
Pogonit faza I, ne te cilin nuk pasqyrohet as vlera e kontrates se realizuar, as perqindja
e puneve qe kak kryer secili operator I bashkimit, si dhe as data e fillimit dhe
mbarimit te punimeve.

 Operatori ekonomik ka marre persiper te kryeje punime betony, shtrese stabilizanti,
por ne shtojcen “Mbi disponomin e makinerive” nuk ka deklaruar se disponon
“Autobetoniere, rrull”.

 Eshte paraqitur dokumentacion per autobitumatrice, por nuk ka paraqitur certifikaten
e transportit te mallrave te rrezikshem.

 Operatori ekonomik Guri ka paraqitur foto per eskavator me goma, por nuk duket fare
targa e mjetit gje qe bie ne kundershtim me piken 2/11/d te KVK

5” Shamo Konstruksion”shpk L01326020F
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Nuk keni paraqitur në formën e kerkuar sipas ndryshimeve ligjore deklaraten mbi
permbushjen e kritereve te pergjithshme.

 Per mjetin AA957JB s’keni paraqitur leje qarkullimi.

 Per mjetin AA503OH leja e qarkullimit fotokopje, jo origjinale apo kopje e njesuar me
origjinalin si dhe nuk keni paeaqitur certifikate per transport mallrash

 Per mjetin AA386FK nuk keni paraqitur certificate pronesie dhe certificate transporti.

 Per mjetin TR 2516 M nuk keni paraqitur certificate pronesie.

 Per mjetin TR 1758 R nuk keni paraqitur certificate pronesie dhe certifikate per transport
mallrash

 Nuk keni paraqitur autobitumatriçe dhe eskavator me goma

 Per mjetin Grejder dhe ate me targe AA386FK, nuk jane paraqitur fotot sipas kerkesave
te pikes 2/11/d te KVK
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6. ” Shendelli”shpk K07924803N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk keni paraqitur certificate pronesie dhe certificate transporti per mjetin AE MT 91.

 Mjeti AA377KE nuk ploteson kapacitetin e kerkuar sipas DST-se.

 Mjeti AA886SG mungon certifikata e pronesise se mjetit.

 Per mjetin AA933NF nuk plotesohet kapaciteti dhe mungon kontrata.

 Per mjetet GJ 1128B, GJ1124 B, GJ 1129B, nuk kane certifikata transporti. Mjeti

GJ1128B ska certificate transporti. Kontrata me ALIKO.

 Eshte paraqitur kontrate per mjetin FR3219B dhe dokumentacioni eshte paraqitur per

mjetin AA719EB.

 Mjeti AA469PE, ska kontroll teknik dhe skaduar polica e sigurimit. Mjeti AA041JB nuk

ploteson kapacitetin.

 Mjetet AA762PU, AA942KY, AA824PU, EL4203C skane certificate pronesie. Skaduar

kontrolli teknik per mjetin AA942KY.

 Në shtojcën 10, Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne process keni deklaruar si

kontrate te lidhur edhe objektin i cili eshte ne proces vleresimi nga autoriteti kontraktor

dhe procedure per te cilin keni paraqitur oferte.Kontrata 27.06.2016 me JODY dhe

ALIKO

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori ekonomik
““NDREGJONI ”shpk, me adrese : Tirane, Njesia bashkiake Nr.8, Rruga Sule bega, Ndertesa
nr.32, Hyrja 8., se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 31,148,058 lekë pa tvsh,
dhe 37,377,670 lekë me tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë
dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).

***
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i
kontratës, kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej
31,756,504 lekë (pa TVSh) 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 16.04.2019
Ankesa: ka ose jo____JO__________

Nëpunesi i Autorizuar
Qemal ÇEJKU

__________________________
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SEKRETAR I PERGJITHSHEM
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