
Nr.______Prot. Kukës, me ___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

Për: “BE - IS “ sh.p.k

Adresa: Kukes, Lagjja Nr.1,Pallati metalurgu, Hyrja Nr.1

Proçedura e prokurimit: Tender i Hapur

Numri i referencës së proçedurës/lotit: REF-19481-04-24-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Rehabilitim i kanalit ujites Bushat NJA -Bicaj], me fond limit
13.345.980 Lekë (Pa TVSH), i vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit dhe me kohëzgjatje 60
dite kalendarike nga momenti i nenshkrimit te kontrates nga palët.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Dt.30.04.2019] [Nr.17]

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

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

1.“Ndregjoni “ sh.p.k K31329048I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 13.016.036 Leke (Pa Tvsh) (Trembedhjetemilion e gjashtembedhjetemije e tridhjete e gjashte)

(me numra dhe fjalë)

2. ”Lala“ sh.p.k J76418903B
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 13 056 454,Leke (Pa Tvsh) ( Trembedhjete e pesedhjetee gjashtemijee katerqind e pesedhjete e kater)

(me numra dhe fjalë)

3. ”Mela“ sh.p.k K62320011G
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 11.000.000 Leke (Pa Tvsh) (Njembedhjete milion)

(me numra dhe fjalë)

4. ”Vllaznia Ndertim I.S“ sh.p.k K77524909Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 12.966.813 Leke (Pa Tvsh) (Dymbedhjetemilion e nenteqind e gjashtedhjetee gjashte mije e teteqind e trembedhjete)

(me numra dhe fjalë)

5. ”Shendelli “ sh.p.k K07924803N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 9.872.309 Leke (Pa Tvsh) (Nentemilion e tetewqind e shtatedhjetee dymijee treqind e nente)

(me numra dhe fjalë)



6. ”Kevin Construksion “ sh.p.k K71401004W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 8.610.236 Leke (Pa Tvsh) (Tetemilion e gjashteqind e dhjetemije e dyqind e tridhjetee gjashte)

(me numra dhe fjalë)

7. ”Sardo “ sh.p.k K13120402W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 10.350.353 Leke (Pa Tvsh) (Dhjetemilion e treqind e pesedhjetemijee treqinde pesedhjetee tre)

(me numra dhe fjalë)

8. ”BE-IS “ sh.p.k K71412003A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 11.949.027 Leke (Pa Tvsh) (Njembedhjetemilion e nenteqind e dyzet e nentemijee njezet e shtate)

(me numra dhe fjalë)

9. Boe” Oruçi & Grand Grup “sh.p.k J88511208S & L67811201P
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 13.265.912 Leke (Pa Tvsh) (Trembedhjetemilion e dyqind e gjashtedhjetee pesemijee nenteqind e dymbedhjete)

(me numra dhe fjalë)

10.Boe ”Ouen & Shpresa Al “sh.p.k K17529215O &K31321021N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 12.649.585 Leke (Pa Tvsh) (Dymbedhjete e gjashteqind e dyzet e nentemije e peseqind e tetedhjetee pese)

(me numra dhe fjalë)

 Jane skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “Boe” Oruçi & Grand Grup ” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me
poshte vijon:

 13.265.912 Leke (Pa Tvsh)

 15.919.094 Leke (Me Tvsh)

Per arsyet e meposhtme :

1.Subjekti Grand Grup” shpk nuk ka dorezuar dokumentacionin kualifikues per drejtuesin teknik

z.Urim Mici (Kontrate Pune noteriale, Libreze pune, CV).

2.Subjekti “Oruci” shpk, nuk ka dorezuar Formularin e Vleresimit per pune te ngjashme per

objekti: “Ndertim KUZ Drinas”.

3.Nga verifikimi i liste-pagesave te shoqerise “Oruci” shpk, rezulton se ne muajin janar-2019, nuk

figurojne drejtuesit teknik te shoqerise z.Agim Elezi dhe znj.Lumturije Baji.

4. Subjekti nuk ka dorezuar deshmi aftesie per drejtuesit e makinerive te renda.

2. Operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 9.872.309 Leke Pa Tvsh

 11.846.771 Leke Me Tvsh

Per arsyet e meposhtme :

1.Subjekti nuk disponon numrin e mjeteve tip kamion per realizimin e kontrates. Ka dorezuar

dokumentacionin per nje kamion (autovinc) me targe AA409DR, I cili nuk ploteson tonazhin e

percaktuar ne DST.

2.Mjeti tip “Kamioncine” me targe AA 347 KE, nuk ploteson tonazhin e percaktuar ne DST.

3. Per mjeti tip “Kamioncine” me targe AA 043XL, subjekti nuk ka dorezuar Policen e Sigurimit,



Çertifikaten e Kontrollit Teknik sipas kerkeses se percaktuar ne DST.

3. Operatori ekonomik “Mela” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 11.000.000 Leke Pa Tvsh

 13.200.000 Leke Me Tvsh

Per arsyet e meposhtme :

1.Subjekti nuk ploteso numrin e specifikuar te mjeteve tip “Fadrome me Goma”, pasi ka dorezuar

dokumentacionin vetem per nje mjet te tille.

2.Subjekti nuk ka paraqitur dokumentacionin ligjor per 1 drejtues te makinerive te renda te

ndertimit nga 3 makineri te specifikuara ne DST (1 fadrome me zinxhire + 2 fadroma me goma).

4. Operatori ekonomik “Vllaznia Ndertim I.S” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 12.966.813 Leke Pa Tvsh

 15.560.176 Leke Me Tvsh

Per arsyet e meposhtme:

1.Subjekti ka ndryshuar formatin e Grafikut te Punimeve te miratuar nga Autoriteti Kontraktor.

2.Subjekti nuk ka dorezuar deshmi te aftesise profesionale per drejtuesit e makinerive te renda,

sipas kerkeses se percaktuar ne piken 3/b te DST.

3. Subjekti nuk ploteson kriterin e disponimit te 2 mjeteve tip kamion (me kapacitet mbajtes 8.15

ton) , pasi mjetet e paraqitura nuk plotesojne kriterin e tonazhit.

4.Subjekti nuk disponon 2 mjete tip “fadrome me goma”, pasi 2 mjetet e paraqitura nuk kane

dokumentacionin teknik te percaktuar ne piken 5/b te DST.

5. Operatori ekonomik “Sardo” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 10.350.353 Leke Pa Tvsh

 12.420.424 Leke Me Tvsh

Per arsyet e meposhtme:

1.Subjekti Sardo” shpk, nuk ka dorezuar dokumentacionin tekniko-ligjor per mjetin tip

“Eskavator me Goma” te marre me qera sipas kontrates se dates 11.10.2017.

2.Subjekti nuk ka dorezuar dokumentacionin ligjor per drejtuesin teknik te shoqerise me profesion

Inxhinier Hidroteknik.

3.Subjekti nuk ka dorezuar fatuirat tatimore per cdo situacion per objektin: “Riparime emergjente

te perrenjeve te demtuar nga shirat e muajit tetor 2015” sipas kerkeses se percaktuar ne piken 2.3

te DST.

4.Nga verifikimi i liste-pagesave rezulton se manovratori Emiljano Braka nuk figuron per janar –

shkurt -2019.

5.Nga verifikimi i dokumentacionit, rezulton se subjekti nuk disponon pajisjen “Tokmak

Elektrik”.



6. Operatori ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 8.610.236 Leke Pa Tvsh

 10.332.283 Leke Me Tvsh

Per arsyen e meposhtme:

1.Pas vleresimit si dhe analizes se çmimeve sipas manualit teknik te ndertimit te vitit

2015, rezulton se oferta e paraqitur nga subjekti eshte anomalisht e ulet.

 Jane kualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1. Operatori ekonomik “Ndregjoni” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 13.016.036 Leke Pa Tvsh

 15.619.243 Leke Me Tvsh

2. Operatori ekonomik “BE-IS” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 11.949.027 Leke (Pa Tvsh)

 14.338.833 Leke (Me Tvsh)

3.Operatori ekonomik “Lala” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 13.056.454 Leke Pa Tvsh

 15.667.745 Leke Me Tvsh

4.Operatori ekonomik Boe“Ouen & Shpresa-Al” sh.p.k, me oferten e paraqitur si me
poshte vijon:

 12.649.585 Leke Pa Tvsh

 15.179.502 Leke Me Tvsh

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik: “BE-IS“

sh.p.k“ se oferta e paraqitur, me vlere: 11.949.027 (Njembedhjetemilion e nenteqinde dyzete nentemijee njezet e shtate)

Leke (Pa Tvsh) është identifikuar si oferte e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Kukes] sigurimin e kontratës, siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) 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) dhe proçedura do te perseritet siç

parashikohet në ligjin Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i ndryshuar).

Njoftimi i Klasifikimit perfundimtar është bërë në datë: 14.06.2019

Ankesa: Ka Patur

a. Operatori ekonomik ”Kevin Construction” (Shpk) me drejtues ligjor z.Lavdrim Gjici, me
Nr. Identifikimi Tatimor NIPT-i,K71401004W,paraqiti ankese prane Autoritetit
Kontraktor, e cila u protokollua me Nr.2014 Prot. date 18.06.2019, dhe u shqyrtua me
Vendimin Nr.46, date 24.06.2019 te Komisionit te Shqyrtimit te Ankesave .

b. Ky vendim u percoll me ane te shkreses Nr.2068 Prot. date 24.06.2019

Shenim: Ne vijim te sugjerimit tuaj nepermjet Sistemit Elektronik te Prokurimit eshte bere
siglimi i urdherit te prokurimit ne Degen e Thesarit Kukes.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR/OSE PERSONI I
AUTORIZUAR PREJ TIJ

Bashkim SHEHU
(Emri, Mbiemri, Firma, Vula)


