AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
Nr.__________ Prot.

Tiranë më _____._____.2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data [05.07.2021]
2T
Adresa: Tiranë Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5
Procedura e prokurimit: Shërbime/Procedurë e Hapur e Thjeshtuar
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-98249-06-16-2021
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor
Unaza e Jashtme e Tiranës (pjesa verilindore), (segmenti Kthesa e Saukut – Bregu i Lumit) Lot
1 + pjesërisht Lot 2 me gjatësi 4,14+0,7=4.84 km”
Publikime të mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve 21.06.2021 [95]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. 2 T

NUIS: K01731001M

Vlera: 1.347.000 (një milion e treqind e dyzet e shtatë mijë) lekë pa tvsh
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2. “NIKA” sh.p.k

NUIS: J76705047U

Vlera: 1.105.000 (një milion e njëqind e pesë mijë) lekë pa tvsh
3. B.O.E “Pastrime Silvio” sh.p.k & “Neal-86” sh.p.k
NUIS: K91413010N / K04814851T
Vlera: 1.311.810 (një milion e treqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e dhjetë) lekë
pa tvsh
***
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1. Operatori ekonomik “NIKA”, me nr. Nipti J76705047U nuk kualifikohet pasi nuk ka
paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne perputhje me kriteret e percaktuara ne
dokumentat standarte te tenderit, Arsyet e skualifikimit si me poshte:
 Operatori ekonomik NIKA nuk ka paguar sigurimet shoqerore, shendetesore per
drejtuesin teknik Eltorr Goxhaj, kjo ne kundershtim me ligjin per sigurimet shoqerore
shendetesore, gjithashtu ne kundershtim me vetdeklarimin ne formularin permbledhes te
vetdeklarimit, pika D Deklarata “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marredhënien e
punës”
 Operatori ekonomik “NIKA” nuk përmbush piken 2.3.1 “Pune e ngjashme” pasi njera
nga punet e paraqitura nuk eshte e ngjashme me objektin e prokurimit “Mirembajtje me
performance dhe puna e ngjashme (Mirembajtje ura e Bunës _Shirok….) nuk përmbush
kushtin realizuar me suksese gjate tre viteve të fundit. (periudhe tre vjeçare eshte 28
Qershor 2021 – 28 Qershor 2018)
KVO bazuar ne VKM 285, date 19.05.2021 ‘Per miratimin e rregullave te prokurimit
publik”, neni 82 pika 2 “Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janё tё pёrgjegjshme/vlefshme”, skualifikon
operatorin ekonomik “NIKA”, pasi nuk permbush kerkesat per kualifikim te percaktuar ne
dokumentat e tenderit.
2. Operatori ekonomik “Silvio Pastrim” nr. Nipti K91413010N & “Neal 86” me nr. Nipti
K04814851T, nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne
perputhje me kriteret e percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit. Arsyet e
skualifikimit si me poshte:
 Operatori ekonomik “Silvio Pastrim” ne kundershtim me Vetdeklarimin ne Formularin
Permbledhes të vetdeklarimit, A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË
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PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT, rezulton te mos kete ne fushen e veprimtarise,
objektin e prokurimit Mirëmbajtje rutinë me performance. (Sipas Ekstraktit QKB)
 Operatori “Silvio Pastrim” nuk ka paraqitur Kopje të Certifikatës Elektronike të
Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
Kopje të Çertifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së
lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit
që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.
 Operatori “Silvio Pastrim” nuk përmbush pikën 2.3.1 Pune e ngjashme, pasi punet e
paraqitura nuk jane te ngjashme me objektin mirembajtje me performance ne
rruge.
 Operatori “NEAL” nuk ka paraqitur Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit,
për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së
lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për
tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softerike.
Bashkimi i operatoreve ekonomike nuk permbush kriteret sipas percaktimit të VKM-së
285, datë19.05.2021, neni 88 te pika 3 “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të
përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në
dokumentet e tenderit. Kërkesat pёr kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale
dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me
përqindjen dhe/ose natyrёn e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të
përcaktuara në aktmarrëveshje.
KVO bazuar ne VKM 285, date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave te prokurimit
publik”, neni 82 pika 2 “Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e
dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të
përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janё tё pёrgjegjshme/vlefshme” skualifikon
Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “SilvioPastrim & Neal 86”, pasi nuk permbush
kerkesat per kualifikim te percaktuar ne dokumentat e tenderit.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik 2 T, me
adresë: Tiranë Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5, se oferta e paraqitur me një vlerë të
përgjithshme prej 1.347.000 (një milion e treqind e dyzet e shtatë mijë) lekë pa tvsh, është
identifikuar si oferta e suksesshme.

3

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të
Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.07.2021
Konceptoi: J.Avdolli
Pranoi:
M.Shkurti

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Evis Berberi
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