
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

Nr._____ Prot Shkodër, më ____.____.2019

Lënda: Dërgohet formulari i njoftimit të fituesit (Kopje e përmbledhur e cila do të publikohet
në buletin)

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK
Pranë Këshillit të Ministrave,Tiranë

Autoriteti Kontraktor:Adresa,nr.tel:Bashkia Shkodër L.”Vasil Shanto”,Rr.”13

Dhjetori”,tel+35522400150.

Lloji i proçedurës së prokurimit:Kerkese per propozim(prokurim publik me mjete elektronike).

Objekti i prokurimit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve):” Kanali ujites KU-21”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23998-05-28-2019

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 12 091 934 (Dymbedhjetemilion e nentedhjete e

njemije e nenteqind e tridhjete e kater) leke pa tvsh.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit ne baze te VKM nr.170 date 27.03.2019 “Per shperndarje

dhe detajimin e fondit 1 000 000 000(nje miliard) leke ne programin “Menaxhim i

Infrastruktures se Ujitjes dhe Kullimit”

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve): 11 722 870 lekë pa tvsh.

Data e zhvillimit të tenderit: data 28.06.2019, ora 15.00.vendi:Njesia e Prokurimeve Publike

Bashkia Shkodër.

Operatori/et ekonomik i/të shpallur fitues:“Kadia”sh.p.k. NUIS J 66703117 R &

“HASTOÇI”sh.p.k NUIS J 62028009 B perfaqesuar me prokure te posacme nga “Kadia”

sh.p.k.Adresa: Lagjia Salo Halili, Rruga Ali Kelmendi-Shkodër

KRYETAR

Voltana Ademi



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 19 / 07 / 2019

Nga:Bashkia Shkodër.Adresa: L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax +35522400150.

Për:”Kadia”sh.p.k.Adresa:Lagjia Salo Halili, Rruga Ali Kelmendi Shkodër. NIPT J 66703117

R.

-Proçedura e prokurimit: Procedure e Hapur .

-Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23998-05-28-2019

-Përshkrim i shkurtër i kontratës:” Kanali ujites KU-21”

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 12 091 934 (Dymbedhjetemilion e nentedhjete e

njemije e nenteqind e tridhjete e kater) leke pa tvsh.

Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit ne baze te VKM nr.170 date 27.03.2019 “Per shperndarje

dhe detajimin e fondit 1 000 000 000(nje miliard) leke ne programin “Menaxhim i

Infrastruktures se Ujitjes dhe Kullimit”

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

-Afati i përfundimit të punimeve: 70(shtatedhjete) dite

-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike datë 03.06.2019 nr.22.

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 28.06.2019, ora 15.00

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë keta ofertues me vlerat përkatese të ofruara:

1.Operatori ekonomik”Blinishta”sh.p.k. NUIS K 16513001 T me administrator z.Lazer

Blinishta.

Vlera 7 851 093 leke pa tvsh (Shtatemilion e teteqind e pesedhjete e njemije e nentedhjete e tre

leke)

2.Operatori ekonomik “ Shendelli” sh.p.k. me administrator z. Yzedin Bozhaj me NUIS K

07924803 N

Vlera 8 843 602 (Tetemilion e teteqind e dyzet e tremije e gjashteqind e dy leke)

3-Operatori ekonomik “Jubica.”sh.p.k, me NUIS K 26529001 I, me administrator z.Ndoc

Kulla.

Vlera 9 000 000 leke pa tvsh (Nentemilion leke)

4-Bashkimi i operatoreve ekonomik “MF Invest Group”sh.p.k NUIS L 71830010 R &

“Mane/S”sh.p.k NUIS J 64103865 K perfaqesuar me prokure te posacme nga “MF Invest

Group ” sh.p.k me administrator zj.Gerralda Gogaj,

Vlera 10 240 064 leke pa tvsh (Dhjetemilion e dyqind e dyzetmije e gjashtedhjete e kater leke)

5.Bashkimi i operatoreve ekonomik “Kadia”sh.p.k. NUIS J 66703117 R & “HASTOÇI”sh.p.k



NUIS J 62028009 B perfaqesuar me prokure te posacme nga operatori ekonomik “Kadia”

sh.p.k me administrator z.Rebani Kadia

Vlera 11 722 870 leke pa tvsh (Njembedhjetemilion e shtateqind e njezet e dymije e teteqind e

shtatedhjete leke)

6-Operatori ekonomik “Rroku GUEST” sh.p.k NUIS K 87921701 H me administrator zj. Verë

GEGA

Nuk ka paraqitur oferte

7-Operatori ekonomik “Delia Impex” sh.p.k. NUIS K 57123001 R me administrator z.Mario

Delia.

Nuk ka paraqitur oferte

Ka ofertues te skualifikuar.

1.U skualifikua operatori ekonomik”Blinishta”sh.p.k. per keto arsye:

-Mungojne te gjitha shtojcat dhe deklaratat sipas DST

-Ne oferten tuaj keni gabim ne masen 14.7%

-Nuk keni paraqitur pune te ngjashme me objektin e prokurimit

-Nuk keni paraqitur dokumentacion per asnjerin prej inxhiniereve te kerkuar ne DST

-Keni mungesa ne dokumentacionin e paraqitur per makinerite dhe punonjesit me IQT te kerkuar

ne DST

-Nuk plotesoni numrin mesatar te punonjesve

-Nuk keni paraqitur dokumentacion per mjekun e ndermarrjes

2.U skualifikua operatori ekonomik“ Shendelli” sh.p.k.sh.p.k. per keto arsye:

-Mungon deklarata sipas pikes 4,kapaciteti teknik per mosangazhim te fuqise punetore ne

kontrata te tjera me Bashkine Shkoder

-Ne shtojcen mbi disponimin e makinerive mungon mjeti Trencher per hapje kanali,tokmak

elektrik dhe gjenerator 120KVA

-Nuk keni paraqitur dokumentacion se dispononi Trencher per hapje kanali dhe tokmak elektrik

-Tekniket topograf te deklaruar nuk figurojne ne listepagesat e shoqerise

-Tek deklarata per punet ne process nuk keni deklaruar kontraten me Bashkine Tropoje si pjese e

BO ekonomike

-Bazuar ne lejen e qarkullimit eskavatori me goma I marre me qera me targe AA740 JY eshte

per perdorim vetjak dhe si I tille nuk mund te leshohet me qera

3.U skualifikua operatori ekonomik “Jubica.”sh.p.k. per keto arsye:

-Per teknikun topograf mungon deshmia e shkolles/deshmi nga organe/institute te akredituar.

-Mungon deshmia per nje Manovrator leshuar nga Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor.

-Automjeti me targa AA258UX referuar lejes se qarkullimit nuk eshte vetshkarkues



-Kamionit me targa TR 738ON I ka mbaruar polica e sigurise me date 25.09.2019

-Stafi inxhinierik,ponunonjesit e specializiuat me IQT jane te angazhuar ne kontraten e

paperfunduar me bashkine Shkoder ,Rruga hamidije

-Eskavatori me zinxhir,kamionat,autobetonieret jane te angazhuara tek kontrata e paperfunduar

me Bashkine Shkoder ,Rruga hamidije.Kontrata e qerase e automjeteve eshte me objekt rruga

Hamidije.

4.U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik “MF Invest Group”sh.p.k NUIS L

71830010 R & “Mane/S”sh.p.k NUIS J 64103865 K per keto arsye:

-Nuk keni paraqitur dokumentacion se dispononi Trencher per hapje kanali dhe nuk e keni

paraqitur tek shtojca e makinerive sipas kerkesave ne DST

-Kontrata e bashkepunimit dhe prokura e posacme ndermjet bashkimit te shoqerive ka objekt dhe

Autoritet te Ndryshem kontraktor nga ai qe eshte objekt prokurimi.Gjithashtu ne kete kontrate

bashkepunimi nuk eshte bere ndarje e punimeve qe merr persiper secili nga anetaret e bashkimit

te shoqerive

-Mungon deklarata per mosangazhim te fuqise punetore ne kontrata te tjera me Bashkine

Shkoder

-Nuk keni paraqitur dokumentacion se dispononi eskavator me goma

5.U skualifikua operatori ekonomik “Rroku GUEST” sh.p.k. per keto arsye:

-Nuk keni paraqitur asnje dokument

6.U skualifikua operatori ekonomik “Delia Impex” sh.p.k. per keto arsye:

-Nuk keni paraqitur asnje dokument

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Kadia”sh.p.k. NUIS J 66703117 R

& “HASTOÇI”sh.p.k NUIS J 62028009 B perfaqesuar me prokure te posacme nga operatori

ekonomik “Kadia” sh.p.k me administrator z.Rebani Kadia .Adresa: Rruga Nazmi Kryeziu-

Shkoder, se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 11 722 870 leke pa tvsh

(Njembedhjetemilion e shtateqind e njezet e dymije e teteqind e shtatedhjete leke) është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimeve Publike,Bashkia Shkodër,

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) diteve nga dita

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.Gjithashtu duhet te paraqitni te gjithe dokumentacionin e

hedhur ne tender origjinal ose kopje te noterizuar, te numerizuar dhe te inventarizuar.

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) ], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 11.07.2019.



Ankesa.Nuk ka patur.

KRYETAR

Voltana Ademi


