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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE
Nr._________ Prot. Elbasan, më____.____. 2019

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

AGJENCISE së PROKURIMIT PUBLIK

T I R A N Ë

NJOFTIMI I FITUESIT

Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan.

Për: “BE - IS” sh.p.k. me adresë: lagjja Nr.1, pallati Metalurgu, hyrja nr.1, Kukës.

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e Hapur”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23887-05-27-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i rrugës "Ali Caushi", Sheshet e

pallateve 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11, 108/12, Lagjja

''Syrja Dylgjeri”, me fond limit: 20,714,162 (njëzetmilion e shtatëqind e

katërmbëdhjetëmijë e njëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa t.v.sh, vënë në dispozicion nga

Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2019, dhe me afat për kryerjen e punimeve 2 (dy)

muaj nga data e lidhjes së kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [data] [nr]

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1. “Bajrami N” sh.p.k me Nipt: K 02727202 O

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 20.086.267,4 (njëzetmilion e tetëdhjetë e

gjashtëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë presje katër) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë

kontrate prej 24.103.520,9 (njëzet e katërmilion e njëqind e tremijë e pesëqind e njëzet presje

nëntë) lekë (me tvsh).

2. “B 93” sh.p.k. me Nipt: J 62903508 R

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 13,711,993 (njëzetmilion e tetëdhjetë e
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gjashtëmijë e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë presje katër) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë

kontrate prej 16,454,391 (gjashtëmbëdhjetëmilion e katërqind e pesëdhjetë e katërmijë e

treqind e nëntëdhjetë e një) lekë (me tvsh).

3. “Sark” sh.p.k. me Nipt: K 52531415 H

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 15,933,537 (pesëmbëdhjetëmilion e

nëntëqind e tridhjetë e tremijë e pesëqind e tridhjetë e shtatë) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë

kontrate prej 19,120,245 (nëntëmbëdhjetëmilion e njëqind e njëzetmijë e dyqind e dyzet e

pesë) lekë (me tvsh).

4. “BE - IS” sh.p.k me Nipt: K 71412003 A

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 19,182,939 (nëntëmbëdhjetëmilion e

njëqind e tetëdhjetë e dymijë e nëntëqind e tridhjetë e nëntë) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë

kontrate prej 23,019,527 (njëzet e tremilion e nëntëmbëdhjetëmijë e pesëqind e njëzet e

shtatë) lekë (me tvsh).

5. “Kevin Construksion” sh.p.k me Nipt: K 71401004 W

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 15,548,919 (pesëmbëdhjetëmilion e

pesëqind e dyzet e tetëmijë e nëntëqind e nëntëmbëdhjetë) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë

kontrate prej 18,658,703 (tetëmbëdhjetëmilion e gjashtëqind e pesëdhjetë e tetëmijë e

shtatëqind e tre) lekë (me tvsh).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik “B 93” sh.p.k. me Nipt: J 62903508 R

2. Operatori ekonomik “Sark” sh.p.k. me Nipt: K 52531415 H

3. Operatori ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k me Nipt: K 71401004 W

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori ekonomik “B 93” sh.p.k skualifikohet për arsye se : ne permbushje te pikes

2.3.7 te Kapaciteti teknik operatori ekonomik duhet te kete te punesuar punonjes te pajisur

me deshmi kualifikimi e sigurimit teknik ( te vlefshme ) leshuar nga Inspektoriati Shteteror

Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private te akredituara per certifikimin e

punonjesve , si meposhte ;

2 (dy) punonjes teknik ndertimi
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1 (një) punonjes hidraulik

1 (një) punonjes elektriçist

5 (pesë) punonjes ndërtimi

Per punonjesit e mesiperm duhet te paraqitet kontrata e punes e vlefshme ; deshmite e

kualifikimit te sigurimit teknik (te vlefshme), si dhe te figuroje ne listepagesat e shoqerise per

te pakten 3(tre) muajt e fundit.

• Arben Liçaj eshte deklaruar nga shoqeria si hidraulik por ai nuk figuron ne

listepagesat e shoqerise “B-93” per 3(tre) muajt e fundit.

• Arta Malaj eshte deklaruar nga shoqeria si elektriciste por bazuar ne listepagesat e

shoqerise “B-93” te paraqitura ne SPE per 3 (tre) muajt e fundit si dhe bazuar ne VKM nr

514, date 20.09.2017 "PËR MIRATIMIN E LISTËS KOMBËTARE TË PROFESIONEVE

(LKP), TË RISHIKUAR": rezulton se Arta Malaj e deklaruar si elektriciste me kod 5154.03

sipas VKM se sipercituar, ky kod figuron te jete punonjës shërbimi në zyra.

• Eraldo Liçaj dhe Ermir Liçaj jane deklaruar nga shoqeria si murator por asnjeri

prej tyre nuk figuron ne listepagesat e shoqerise “B-93” per 3(tre) muajt e fundit.

b) Operatori Ekonomik ne permbushje te pikes 2.3.10 te Kapaciteti teknik, pika

a):Impianti i prodhimit te asfaltobetonit duhet te kete nje largesi jo e shume se 30 km nga

vend i punimeve te ketij projekti. Operatori ekonomik duhet te deklaroje vendodhjen e sakte

te impintit, te paraqese planin e vendosjes dhe fotografi te impiantit. (referuar percaktimeve

te VKM 628 DT 15.07.2015 ).

Operatori ekonomik ka paraqitur nje kontrate furnizimi me asfaltobeton ne te cilin impjanti i

prodhimit te asfaltobetonit ndodhet me larg se 30 km nga vendi i punimeve te ketij objekti.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar

parashikohet se : “[…] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e

prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që

autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me

natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike:

operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,

kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,

reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të

zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të

kontratës[...]”

“ Ndërsa në nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar 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
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specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë

ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

2. Operatori ekonomik “Sark” sh.p.k skualifikohet për arsye se : ne permbushje te pikes

2.3.8 te Kapaciteti teknik operatori ekonomik duhet te kete te punesuar minimalisht 2 (dy)

punonjes manovratorë të mjeteve të rënda . Per keto punonjes duhet te paraqitet kontrata e

punes e vlefshme , deshmite e drejtimit te vlefshme,leshuar nga institucionet perkatese ,

deshmite e kualifikimit te sigurimit teknik te vlefshme, dëshmitë e drejtimit te leshuara nga

D.P.SH.T Rrugore si dhe te figuroje ne listepagesat e shoqerise per te pakten 3(tre) muajt e

fundit.

Bashkim Zenunaj eshte deklaruar si manovrator por bazuar ne listepagesat e shoqerise

“Sark” te paraqitura ne SPE per muajin e fundit si dhe bazuar ne VKM nr 514, date

20.09.2017 "PËR MIRATIMIN E LISTËS KOMBËTARE TË PROFESIONEVE (LKP), TË

RISHIKUAR": rezulton se Bashkim Zenunaj i deklaruar si manovrator me kod 8114.01

figuron te jete manovrator per prodhimin e armaturave.

b) Operatori Ekonomik ne permbushje te pikes 2.3.7 te Kapacitetit teknik:

2.3.7 Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar punonjes te pajisur me deshmi

kualifikimi e sigurimit teknik ( te vlefshme ) leshuar nga Inspektoriati Shteteror Teknik dhe

Industrial apo nga subjekte juridike private te akredituara per certifikimin e punonjesve , si

meposhte ; 1 (një) punonjes teknik ndertimi ….1 (një) punonjes hidraulik etj…

• Lefter Gega eshte deklaruar nga shoqeria si elektriçist por bazuar ne listepagesat e

shoqerise “Sark” te paraqitura ne SPE per 3 (tre) muajt e fundit si dhe bazuar ne VKM nr

514, date 20.09.2017 "PËR MIRATIMIN E LISTËS KOMBËTARE TË PROFESIONEVE

(LKP), TË RISHIKUAR": rezulton se Lefter Gega i deklaruar si elektriçist me kod 9312.09

sipas VKM se sipercituar, ky kod figuron te jete punetor krahu ne ndertim rrugesh.

• Vullnet Hoxha eshte deklaruar nga shoqeria si specialist ndertimi por ai nuk figuron
ne listepagesat e shoqerise “Sark” per 3(tre) muajt e fundit .

• Ylli Bani eshte deklaruar nga shoqeria si hidraulik por ai nuk figuron ne listepagesat e
shoqerise “Sark” per 3(tre) muajt e fundit .

3.Operatori Ekonomik ne permbushje te pikes 2.3.10 te Kapaciteti teknik, pika a):

b) Impianti i prodhimit te asfaltobetonit duhet te kete nje largesi jo e shume se 30 km
nga vend i punimeve te ketij projekti. Operatori ekonomik duhet te deklaroje vendodhjen e
sakte te impintit, te paraqese planin e vendosjes dhe fotografi te impiantit. (referuar
percaktimeve te VKM 628 DT 15.07.2015 ).

Operatori ekonomik ka paraqitur nje kontrate furnizimi me asfaltobeton ne te cilin impjanti i

prodhimit te asfaltobetonit ndodhet me larg se 30 km nga vendi i punimeve te ketij objekti.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar

parashikohet se : “[…] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,
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duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti

kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe

përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët

ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,

kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,

reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të

zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të

kontratës[...]”

“Ndërsa në nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar 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, pa rënë

ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

3. Operatori ekonomik “Kevin Construksion” sh.p.k skualifikohet për arsye se: ne

permbushje te pikes 2.3.8 te Kapaciteti teknik operatori ekonomik duhet te kete te punesuar

minimalisht 3 (tre) punonjes manovratorë të mjeteve të rënda . Per keto punonjes duhet te

paraqitet kontrata e punes e vlefshme , deshmite e drejtimit te vlefshme,leshuar nga

institucionet perkatese , deshmite e kualifikimit te sigurimit teknik te vlefshme, dëshmitë e

drejtimit te leshuara nga D.P.SH.T Rrugore si dhe te figuroje ne listepagesat e shoqerise per

te pakten 3(tre) muajt e fundit.

Agim Sakaj,Sami Shahu dhe Islam Palushi jane deklaruar si manovratore por bazuar ne

listepagesat e shoqerise “Kevin Construksion” sh.p.k te paraqitura ne SPE per muajin e

fundit si dhe bazuar ne VKM nr 514, date 20.09.2017 "PËR MIRATIMIN E LISTËS

KOMBËTARE TË PROFESIONEVE (LKP), TË RISHIKUAR": rezulton se Agim Sakaj i

deklaruar si manovrator me kod 7131.07 figuron te jete bojaxhi per ndertesa ndersa Sami

Shahu dhe Islam Palushi jane deklaruar si manovrator me kod 8322.01 figurojne te jene

shofera.

b) Operatori Ekonomik ka lidhur kontrate me Bashkine Patos per objektin : "Rikonstruksioni

i rruges "Alit Gjeriti", Zharrez, Patos " , por nuk ka asnje pasqyrim ne QKB per shtimin e

vendit te ushtrimit te aktivitetit, duke iu shmangur detyrimeve ligjore , duke mos shlyer

taksat dhe tarifat vendore per Bashkine Patos.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar

parashikohet se : “[…] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,

duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti

kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe

përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët

ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,

kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,
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reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të

zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të

kontratës[...]”

“Ndërsa në nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar 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, pa rënë

ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

Sa mësipër, komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën.

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “BE -IS” sh.p.k me

adresë: lagjja Nr.1, pallati Metalurgu, hyrja nr.1, Kukës, se oferta e paraqitur, me një vlerë të

përgjithshme prej 19,182,939 (nëntëmbëdhjetëmilion e njëqind e tetëdhjetë e dymijë e

nëntëqind e tridhjetë e nëntë) lekë (pa tvsh), është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Elbasan (Drejtoria e Prokurimeve

Publike), sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese)

ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

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

kontraktor do të anullojë procedurën, 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: 11.07.2019

Ankesa ka patur.

Ka patur ankesë nga operatori ekonomik "Kevin Construksion" sh.p.k. Autoriteti

kontraktor pas shqyrtimit të ankesës, me vendimin nr. 4169/6 prot. datë 19.07.2019 vendosi

të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik "Kevin Construksion" sh.p.k. Ky

vendim ju komunikua operatorit ekonomik "Kevin Construksion" sh.p.k më datë 23.07.2019.

Operatori ekonomik "Kevin Construksion" sh.p.k, e dërgoi ankesën për shqyrtim në

Komisionin e Prokurimit Publik.

Komisioni i Prokurimit Publik me vendimin nr.618/2019 date 23.09.2019 vendosi te

mos e pranoje ankesen e paraqitur nga operatori ekonomik "Kevin Construksion" sh.p.k.,

duke lejuar autoritetin kontraktor te vijoje me hapat e metejshme te procedures.
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TITULLARI I AUTORITETIT

KONTRAKTOR

PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ

Zv.Kryetari

Vesa Liço
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