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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.07.2018 

Ankesa: Nuk ka pasur ankesa. 

 

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Data 17.08.2018 

                                      

Për: „Jody Compani“ sh.p.k.  & „Arti „ sh.p.k. me adrese : Lagja nr.1, Sarande 

Procedura e prokurimit:  Procedure e hapur, sherbime. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF – 73979 – 06 – 07 – 2018. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirembajtje rutine me performance rruga sarande – Butrint 

+ rruga Metoq – Cuke – Pllake - Xarre  +  rruga Cuke – Kanali i Cukes + rruga K/Qafe 

Muzine -  Delvine – Ura e Gajdarit  65.4 km“ per nje periudhe 2-vjecare. 

Fondi limit : 30 802 752   leke pa TVSH. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike data 11.06.2018 nr. 23  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët. 

 

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

 

1.”Neal - 86” shpk & “Kupa” shpk     NIPT  K04814851T,  NIPT  K51615512C       

Vlera 21 524 720 (njezet e nje miljon e peseqind e njezet e kater mije e shtateqind e njezet) leke pa 

tvsh. 

 

2.”Sark” & “Ardmir” shpk         NIPT  K 52531415 H,   NIPT K82509006P   

Vlera  22 017 240  (Njezet e dy miljon e shtatembedhjete mije e dyqind e dyzet ) leke pa tvsh. 

 

3. “Jody Kompani” shpk & “Arti” shpk NIPT – J94824803M , NIPT :J 64103808P 

Vlera : 22 555 880 (njezet e dy miljon e peseqind e pesedhjete e pese mije e teteqind e tetedhjete) 

leke pa tvsh 

 

4. ”Be – Is” shpk    NIPT  K71412003A 

Vlera : 23 873 480 (njezet e tre miljon e teteqind e shtatedhjete e tre mije e katerqind e tetedhjete) 

leke pa tvsh 

 

5. “Eral Konstruksion Company” shpk    NIPT  K82230002K 

Vlera :  24 830 080  (njezet e kater miljon e teteqind e tridhjete mije e tetedhjete ) leke pa tvsh 

 

5.Adem Pojani (Nuk ka paraqitur oferte e dokumentacion te plote)  

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. ”Sark” shpk & “Ardmir” shpk 

2. ”Be – Is” shpk 



Buletini Nr. 34 datë  27 Gusht 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           93/315  

 

3. “Eral Konstruksion Company” shpk 

4. ”Neal - 86” shpk & “Kupa” shpk   

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Bashkimi i Operatoreve ekonomik Sark shpk & Ardmir shpk, rezulton se nuk ka paraqitur 

dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

Kontrata e bashkepunimit te paraqitur, lidhur midis shoqerive pjesemarrese ne kete procedure 

prokurimi, eshte bere vetem ndarja e puneve dhe sherbimeve ne perqindje dhe jo elementet 

konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e ketij bashkimi, kjo ne kundershtim me VKM-ne, Nr. 

914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 74, pika 2, ku thuhet 

“Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, 

ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/ shërbimit/ furnizimit 

dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.  

Ky operator nuk disponon kategorine perkatese ne licencen profesionale NP – 12/A Punime të 

inxhinierisë së mjedisit.  

Ne kundershtim me piken 2.3.9 te dokumenteve te tenderit ku percaktohet se ”Operatori Ekonomik 

duhet te disponoje dhe paraqese çertifikatat: … ISO 39001 : 2012 (Certifikate e Sistemit te 

Menaxhimit te Sigurise ne trafikun rrugor) EN-ISO 14001:2015 (Sistemi i menaxhimit të mjedisit) 

BS OHSAS 18001:2007 (Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë) ne perputhje me 

punimet e marra persiper, Ardmir shpk nuk ka paraqitur asnje nga certifikatat e mesiperme. 

 

Operatori ekonomik Ardmir shpk, pjese e ketij bashkimi, sipas kontrates se bashkepunimit ka marre 

persiper te kryej 30% te sherbimeve, nuk ka paraqitur kontrate te ngjashme ne perputhje me kriteret 

e dhena ne dokumentet e tenderit. 

Operatori ekonomik BE - IS shpk, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me 

kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

Operatori ekonomik “BE - IS shpk”, ka nderhyre ne preventivin e dhene si pjese e dokumenteve te 

tenderit, duke shtuar dhe mirembjatje dimerore, kjo ne kundershtim me to. 

 

Kontrata e paraqitur per furnzim me asfaltobeton e nenshkruar me subjektin “Bami shpk” rezulton 

te jete e montuar dhe instaluar ne “Fushe Kruje”, pra ne nje venndodhje me larg se 60 km nga 

objekti dhe me afat perfundimi perpara mbarimit te kontrates se mirembjatjes, keto ne kundershtim 

me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit. 

 

Kontrata e paraqitur per furnzim me asfaltobeton e nenshkruar me subjektin “Asab shpk”, eshte me 

afat perfundimi perpara mbarimit te kontrates se mirembjatjes, ne kundershtim me kriteret e dhena 

ne dokumentet e tenderit. 

 

Ne lidhje me deshmite per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne 

dispozicion operatorit ekonomik, per kapacitetin teknik “Autobitumatriçe”, në pronësi ose me qira, 

cope 1, nuk ploteson kriteret. 

 

Operatori ekonomik Eral Construksion Company, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne 

perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 
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Ne lidhje me mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion 

operatorit ekonomik sic parashikohet ne piken 2.3.7, te kritereve te dhena ne dokumentet e tenderit, 

rezulton qe ky operator nuk ka paraqitur deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion 

apo mund t’i vihen ne dispozicion. 

 

Operatori ekonomik ”Neal - 86” shpk & “Kupa” shpk skualifikohet sepse ka paraqitur oferte 

anormalisht te ulet dhe nuk ka paraqitur asnje sqarim dhe asnje analize cmimi te ofertes se tij pas 

kerkeses se KVO.  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë „Jody Compani“ sh.p.k.  & „Arti“ 

sh.p.k. me adrese : Lagja nr.1 Sarande  se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 22 

555 880 (njezet e dy miljon e peseqind e pesedhjete e pese mije e teteqind e tetedhjete) leke  pa 

tvsh   është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster, ish-Zona 

Industriale Gjirokaster nr. tel. 084262529  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 10 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 kontrata do te anullohet 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 31.07.2018. 

Ankesa: Nuk ka patur ankesa. 

 BASHKIA VLORË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Nga: (Bashkia Vlorë, sheshi “4 Heronjtë”, rruga: ”Osman Haxhiu”, Tel: 033 421 210; Fax 033 

421 205, e-mail: info@vlora.gov.al) 

 

Për: [Shoqëria “ELAL COM” shpk, adresa: Rruga Vaqarr-Tirane, Km 1] 

 

*** 

 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim me prokurim elektronik 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-80009-07-19-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Blerje shtylla ndricimi dhe ndricues”  

 

Fondi limit  -   4,000,000 (katër million) lekë pa tvsh 

 

Burimi i financimit: Të ardhura 


