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AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Nr.__________ Prot. Tiranë më 15.11. 2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[15.11.2019]

Për: OPERATORIN EKONOMIK “INERTI” SHPK

Adresa: Lagjia “Sporti” Nr. 10, Gramsh

Procedura e prokurimit: Pune/Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-33664-08-16-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shtesë kati në objektin zyra të Drejtorisë së Rajonit

Jugor Gjirokastër”

Fondi limit: 6.246.506 (gjashtemilion e dyqind e dyzet e gjashtemije e peseqind e gjashte)

lekë pa tvsh,.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve datë 26.08.2019 Nr [34]

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

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

1. “AVDULI” sh.p.k NUIS: J66703306O

Vlera: 4.675.298 (katermilion e gjashteqind e shtatedhjete e pesemije e dyqind e

nentedhjete e tete) leke pa tvsh.

2. “Elda-VL” SHPK NUIS: K67106202W
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Vlera: 0 leke

3. “INERTI” SHPK NUIS: J66926804L

Vlera: 6.225.516 (gjashtemilion e dyqind e njezet e pesemije e peseqind e

gjashtembedhjete) lekë pa tvsh.

4. BOE “JODY-KOMPANY” SHPK & “SHENDELLI” SHPK

NUIS: J94824803M / K07924803N

Vlera: 5.806.562 (pesemilion e teteqind e gjashtemije e peseqind e gjashtedhjete e dy)

lekë pa tvsh.

5. BOE “MANE/S” SHPK & “BE – IS” SH.P.K

NUIS: J64103865K / K71412003A

Vlera: 5.492.372 (pesemilion e katerqind e nentedhjete e dymije e treqind e shtatedhjete e

dy) lekë pa tvsh.

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. “AVDULI” sh.p.k NUIS: J66703306O

2. “Elda-VL” SHPK NUIS: K67106202W

3. BOE “JODY-KOMPANY” SHPK & “SHENDELLI” SHPK

NUIS: J94824803M / K07924803N

4. BOE “MANE/S” SHPK & “BE – IS” SH.P.K

NUIS: J64103865K / K71412003A

Pikërisht për arsyet e mëposhtme

I. Operatori ekonomik “AVDULI” sh.p.k. skualifikohet per arsye se:

Nuk ka plotesuar Kriteret e Pergjithshme te Kualifikimit sipas Shtojces 11. Operatori nuk ka

paraqitur dokumentacionin si me poshte:

a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë
objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të
deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për
Organizatat jo Fitimprurëse”.
b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
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ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me
veprimtarinë profesionale.
d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve
shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

2. Operatori ekonomik “AVDULI” shpk ka deklaruar Drejtues Teknik te punimeve Ing. T. L,
i cili do jete i pranishem gjate gjithe kohes qe do te kryhen punimet ne objekt, por te deklarata
nuk eshte percaktuar eksperienca e punes jo me pak se 5 vjet dhe nga dokumentacioni i
paraqitur per Drejtuesin Teknik rezulton se Drejtuesit Teknik i mungon eksperienca 5 vjecare.

Kjo gje bie ndesh me Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, pika 2.3.3 ...

3. Operatori ekonomik nuk ka deklaruar si kontrata te lidhura dhe/ose ne proces kontraten e

lidhur me AK Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier me objekt: “Sherbime per hidrovore dhe

Hidroizolime”, ne vleren 1 853 274 (me TVSH).

4. Operatori ekonomik “AVDULI” Shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe

te sakte per te deshmuar plotesimin e pikes 2.3.3 te kritereve te veçanta per kualifikim lidhur

me disponimin e punonjesve te kualifikuar si teknik ndertimi, elektricist, mekanik,

pllakashtrues, hidroizolues, e karpentier, bojaxhi, muratore/suvatues, hidraulike, bojaxhi.

Dokumenti qe duhet paraqitur per te deshmuar kualifikimin profesional jane:

Çertifikatat/dëshmitë/diplomat” te cilat janë dokumente zyrtare të llojeve të ndryshme, të

lëshuara nga një organ certifikues, të cilat regjistrojnë arritjet e një individi pas vlerësimit,

sipas një procedure e standardi të paracaktuar.

Keto Çertifikata/dëshmi/diploma jane leshuar apo leshohen nga shkollat profesionale , apo

qendrat e formimit profesional, te cilat jane njohur e akredituar ligjerisht nga Agjencia e

Formimit profesional sipas percaktimeve te ligjit Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin

profesional në Republikën e Shqipërisë” apo shkollat profesionale e qendrat e formimit qe

kane ekzistuar ne Shqiperi deri ne hyrjen ne fuqi te ligjit Nr. 8872, datë 29.3.2002 “Për

arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”.

Per sa me siper, mosparaqitja e dokumentacionit si (dëshmi kualifikimi

profesional/çertifikatë/diplomë) të lëshuara nga qendra e formimit profesional, shkolla

profesionale të njohura, apo të akredituara nga shteti, etj që të vërtetojë kualifikimin

profesional të mësipërm konsiderohet mosplotesim i pikes 2.3.3 te kritereve te veçanta per

kualifikim

II. BOE “JODY KOMPANY” SHPK & “SHENDELLI” SH.P.K skualifikohet për arsyet

e meposhtme :

Nga ana e Komisionit te Vleresimit te Ofertave konstatohet se ky OE nuk ka dorezuar
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dokumentacioni te sakte lidhur me kualifikimin tekniko-ligjor te kerkuar ne Kriteret e

Pergjithshme dhe te Vecanta te Kualifikimit te pershkruara ne DST, konkretisht:

1. Operatori ekonomik “SHENDELLI” SHPK ka deklaruar si Drejtuese Teknike Ing.ndërtimi

V.T e deklaruar (e vetmja Ing.ndertimi e deklaruar) si një nga drejtuesit teknikë që do të jenë të

pranishëm në objekt, figuron të jetë e punësuar edhe në një shoqëri tjetër me nr.nipti

J71826005F me objekt veprimtarie “Mbikqyrje e kolaudim te te gjitha punimeve te zbatimit ne

fushen e ndertimit e infrastruktures ndertimore” në kundërshtim me kreun IV pika 2 të VKM-

së nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së

licencave profesionale të zbatimi, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që

ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar.

2. Operatori ekonomik “SHENDELLI” SHPK skualifikohet, sepse nuk ka plotesuar ne rregull

shtojcen 4 "Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve te përgjithshme”, pasi nuk ka deklaruar

emrin e administratorit S. Ç.

Formati standard i shtojcës 4 "Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme" është i

tillë që kërkon domosdoshmërisht citimin në mënyrë nominale të emrit të cilido anëtari të

organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, të operatorit

ekonomik të cilët nuk duhet të jenë ose të kenë qënë të dënuar me vendim gjyqësor të formës

së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP.

3. BOE “SHENDELLI” SHPK & “JODY-KOMPANY” SHPK skualifikohet, sepse nuk kane

paraqitur dokumentacionin si (dëshmi kualifikimi profesional/çertifikatë/diplomë) të lëshuara

nga qendra e formimit profesional, shkolla profesionale të njohura, apo të akredituara nga

shteti, etj që të vërtetojë kualifikimin profesional të mësipërm konsiderohet mosplotesim i

pikes 2.3.3 te kritereve te veçanta per kualifikim.

Dokumenti qe duhet paraqitur per te deshmuar kualifikimin profesional jane:

Çertifikatat/dëshmitë/diplomat” te cilat janë dokumente zyrtare të llojeve të ndryshme, të

lëshuara nga një organ certifikues, të cilat regjistrojnë arritjet e një individi pas vlerësimit,

sipas një procedure e standardi të paracaktuar.

Keto Çertifikata/dëshmi/diploma jane leshuar apo leshohen nga shkollat profesionale , apo

qendrat e formimit profesional, te cilat jane njohur e akredituar ligjerisht nga Agjencia e

Formimit profesional sipas percaktimeve te ligjit Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin

profesional në Republikën e Shqipërisë” apo shkollat profesionale e qendrat e formimit qe

kane ekzistuar ne Shqiperi deri ne hyrjen ne fuqi te ligjit Nr. 8872, datë 29.3.2002 “Për

arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”.
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Per sa me siper, mosparaqitja e dokumentacionit si (dëshmi kualifikimi

profesional/çertifikatë/diplomë) të lëshuara nga qendra e formimit profesional, shkolla

profesionale të njohura, apo të akredituara nga shteti, etj që të vërtetojë kualifikimin

profesional të mësipërm konsiderohet mosplotesim i pikes 2.3.3 te kritereve te veçanta per

kualifikim nga operatori ekonomik “SHENDELLI” shpk qe sipas akt marreveshjes ka

marre persiper te kryeje 70 % te punimeve dhe & “JODY-KOMPANY” SHPK qe sipas

akt marreveshjes ka marre persiper te kryeje 30 % te punimeve.

4. Operatori “JODY-KOMPANY” shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote per

te deshmuar plotesimin e pikes 2.3.5 te kritereve te veçanta per kualifikim (nuk ka arritur te

paraqese Licencë QKL III.2.B)

Referuar natyres dhe volumit te punimeve te marra persiper nga “JODY-KOMPANY” shpk ne

akt marreveshjen e bashkepunimit rezulton se ky operator ka marre persiper te kryeje 70 % te

punimeve, kurse “SHENDELLI” sh.p.k ka marre persiper te kryeje 30 % te punimeve.

“JODY-KOMPANY” SH.P.K ka marre persiper te kryeje Punime Germimi - Punime Prishje,

Punime Murature, Punime Betoni, Punime Suvatimi, Punime Shtresash, Punime lzolimi,

Punime Dyer Dritare, Punime Hidraulike, Punime Catie, ndersa operatori ekonomik Shendelli

ka marre persiper te kryeje Punime Skelerie dhe Kallepi, Punime Elektrike (dy kate), Punime

Bojatisje dhe te tjera, Sistemi i Ngrohje-Ftohjes se Ambjenteve Rrjeti TP dhe TD dhe Instalimi

i Sinjalizimit te Zjarrit, Punime M.N.Z.SH

Mosdisponimi nga “JODY-KOMPANY” shpk i kesaj liçence konsiderohet mosplotesim i pikes

2.3.5 te kritereve te veçanta per kualifikim dhe perben shkak per skualifikim te BO.

Kjo, sepse ne nenin 74 te VKM 914/2014, pika 3, secili prej pjesetareve te BO kriteret

ekonomiko - financiare, teknike e profesionale duhet t’i plotesoje ne perputhje me % dhe

natyren e puneve te marre persiper ne akt marreveshjen e bashkepunimit.

III. Operatori ekonomik “ELDA-VL” shpk nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne

DST sipas Kritereve te Pergjithshme dhe te Vecanta te Kualifikimit.

IV. BOE “MANE-S” SHPK dhe “BE – IS” SHPK skualifikohet se nuk ka dorezuar

dokumentacion te sakte lidhur me kualifikimin tekniko-ligjor te kerkuar ne Kriteret e

Pergjithshme dhe te Vecanta te Kualifikimit te pershkruara ne DST, konkretisht:

1. Operatori MANE/S shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote per te deshmuar

plotesimin e pikes 2.3.5 te kritereve te veçanta per kualifikim (nuk ka arritur te paraqese

Licencë QKL III.2.B)

Referuar natyres dhe volumit te punimeve te marra persiper nga MANE/S shpk ne akt

marreveshjen e bashkepunimit rezulton se ky operator ka marre persiper te kryeje 93.43 % te
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punimeve, kurse “BE – IS” SHPK ka marre persiper te kryeje 6.57 % te punimeve. “BE – IS”

SH.P.K ka marre persiper te kryeje punime germimi, punime prishje, punime murature vetem

zeri mur tulle e plote t = 25 cm me llac perzier M-25. Disponimi i kesaj liçence nuk ka te beje

vetem me germim dheu, punime prishje, por edhe me transportin e mbetjeve, e grumbullimin e

materialeve inerteve, dherave, etj.

Mosdisponimi nga MANE/S shpk i kesaj liçence konsiderohet mosplotesim i pikes 2.3.5 te

kritereve te veçanta per kualifikim dhe perben shkak per skualifikim te BO.

Kjo, sepse ne nenin 74 te VKM 914/2014, pika 3, secili prej pjesetareve te BO kriteret

ekonomiko - finaciare, teknike e profesionale duhet t’i plotesoje ne perputhje me % dhe

natyren e puneve te marre persiper ne akt marreveshjen e bashkepunimit.

2. Operatori MANE/S shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per

te deshmuar plotesimin e pikes 2.3.3 te kritereve te veçanta per kualifikim lidhur me

disponimin e punonjesve te kualifikuar si teknik ndertimi, elektricist, mekanik, pllakashtrues,

hidroizolues, e karpentier, bojaxhi, muratore/suvatues, hidraulike, bojaxhi, ne proporcion me

nr qe i duhet te kishte sipas % te marre persiper ne akt marreveshjen e bashkepunimit 93.43

%.

Keshtu, operatori MANE/S shpk ka paraqitur çertifikata trajnimi dhe deshmi te sigurimit

teknik, te cilat leshohen nga subjekte juridikë jo publikë (privatë) me kusht që këto të

fundit të jenë të çertifikuar (akredituar) në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi nga

Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit.

Por keto deshmi te paraqitura nuk provojne se personat qe i disponojne ato jane ne profesionet

e kerkuara.

Kjo, sepse nuk te ben teknik ndertimi, elektriçist, apo hidraulik deshmia se je trajnuar

per te perdorur pajisjet elektrike e dhene ndihmen e pare ne rast renie ne kontakt me

rrymen elektrike por zanatçi, specialist, profesionist te nje fushe te caktuar te ben

shkolla apo kursi profesional.

Ne ndryshim nga kualifikimi per perdorimin e pajisjeve elektrike, “Kualifikimi profesional”

është një sistem njohurish, aftësish, qëndrimesh dhe vlerash, të cilat mundësojnë ushtrimin me

sukses të një aktiviteti të caktuar profesional, i cili mund të përftohet nëpërmjet mësimnxënies

te një ofrues i Agjencise se Formimit Profesional, i përmbyllur me provime dhe i çertifikuar

nëpërmjet një dokumenti përkatës (çertifikatë).

Dokumenti qe duhet paraqitur per te deshmuar kualifikimin profesional jane:

Çertifikatat/dëshmitë/diplomat” te cilat janë dokumente zyrtare të llojeve të ndryshme, të

lëshuara nga një organ certifikues, të cilat regjistrojnë arritjet e një individi pas vlerësimit,

sipas një procedure e standardi të paracaktuar.
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Keto Çertifikata/dëshmi/diploma jane leshuar apo leshohen nga shkollat profesionale , apo

qendrat e formimit profesional, te cilat jane njohur e akredituar ligjerisht nga Agjencia e

Formimit profesional sipas percaktimeve te ligjit Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin

profesional në Republikën e Shqipërisë” apo shkollat profesionale e qendrat e formimit qe

kane ekzistuar ne Shqiperi deri ne hyrjen ne fuqi te ligjit Nr. 8872, datë 29.3.2002 “Për

arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”.

Per sa me siper, mosparaqitja e dokumentacionit si (dëshmi kualifikimi

profesional/çertifikatë/diplomë) të lëshuara nga qendra e formimit profesional, shkolla

profesionale të njohura, apo të akredituara nga shteti, etj që të vërtetojë kualifikimin

profesional të mësipërm konsiderohet mosplotesim i pikes 2.3.3 te kritereve te veçanta per

kualifikim nga operatori “MANE/S” qe sipas akt marreveshjes ka marre persiper te

kryeje 93.43 % te punimeve.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “INERTI”

SHPK, me adrese: Lagjia “Sporti” Nr. 10, Gramsh, se oferta e paraqitur me një vlerë të

përgjithshme prej 6.225.516 (gjashtemilion e dyqind e njezet e pesemije e peseqind e

gjashtembedhjete) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, Adresa: Rruga “Sami

Frashëri nr.33”, Tiranë, Tel/Fax +355 4 2234789 / +355 4 2223600, sigurimin e kontratës, siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij

njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.09.2019

Ankesa : PO

Më datë 09.09.2019 është paraqitur ankesë pranë Autoritetit Kontraktor nga BOE “MANE-S”

SHPK dhe “BE – IS” SHPK. Më datë 13.09.2019 Autoriteti Kontraktor ka vendosur rrezimin e

ankeses se paraqitur nga ky BOE dhe më datë 19.09.2019 BOE “MANE-S” SHPK dhe “BE –

IS” SHPK i eshte drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik.

Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin 706/2019 vendosi te refuzoje ankesën e

sipercituar.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Ergys VERDHO


