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Agjencia e Prokurimit Publik

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data 27.11.2018
Për Bashkimin e Operaterve Ekonomik: “Iridiani” Shpk, me Nipt K 48130550 S &
“Kombeas”Shpk me Nipt K 88103301J, perfaqesuar ky bashkim nga “Kadeli”Shpk,me
perfaqesues ligjor Z.Admir Kadeli, me adrese; Lgj. “ Beslidhja”, Godina perballë Gjykates se
Rrethit Gjyqësor Lezhe.
Procedura e prokurimit: “E Hapur”
Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-74155-06-08-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga "
Lezhë-Nënkalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë - U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, Vain-Bilanc,
U.Drojes-Milot, Laç- Patok, Balldre-B Juge 77.85 km”.
Me fond limit: 72 794 063 (shtatedhjete e dy milion e shtateqind e nentedhjete e kater mije e
gjashtedhjete e tre) leke pa Tvsh/Buxheti i Shtetit.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):
Buletini i Njoftimeve Publike [Data 18.06.2018] [Numri 24]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
Në këtë procedure prokurimi moren pjesë 8 (tete) ofertues, operatorë ekonomik, përkatësisht:
1. B.O “ALB SHPRESA” sh.p.k, me numer NIPTI J 72110003 F, perfaqesues ligjor Z.Mehdi
Lala, me adrese: Rr. “ Maliq Muço”, Nd. 6, Hyrja 4 , Ap. 14, Tirane me kuotë përfaqësimi
71 % , &“ CURRI” shpk, përfaqësues ligjor Z. Faik Curri me adrese: Rr. “Kajo Karafili”,
Pallati Bimbashi 8/2, Shk.2, Kati II, Ap. 2 Tirane ,me kuotë përfaqësimi 29 %, perfaqësues
per bashkimin Z. Mehdi Lala;
me oferte: 57 000 004 (pesëdhjetë e shtatë milion e kater ) leke pa tvsh
dhe: 68 400 005 (gjashtëdhjetë e tetë milion e katerqind mijë e pesë ) leke me tvsh.
2. B.O “ AEK MUNELLA” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z.Zef Kaza, Njesia Administrative
Fan, Mirdite, Nr NIPTI J98926001P, kuotë përfaqësimi 51 %, & “DRINI 1” shpk, me
perfaqesuese ligjore Zj.Pellumbesha Martini, me adrese: Rr.”Ymer Puka” , Blloku Nr.03
Puke, me NR NIPTI J 78716317 H, kuotë përfaqësimi 49 %, përfaqësuar bashkimi nga Z.
Zef Kaza, me oferte: 64 516 493 (gjashtëdhjetë e kater milion e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë
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mijë e katerqind e nëntëdhjetë e tre) leke pa tvsh, 77 419 792 (shtatëdhjetë e shtatë milion e
katerqind e nëntëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e dy ) leke me tvsh.
3. B.O “ IRIDIANI” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Admir Kadeli, me adrese
Lgj. “
Beslidhja”, Godina perballë Gjykates se Rrethit Gjyqësor Lezhe, Nr NIPTI K 48130550 S,
kuotë përfaqësimi 51 %, & “KOMBEAS” shpk, me perfaqesues ligjor Z.Mhill Ndreca, me
adrese: Rr. “ Dod Lleshi”, Prozhme, Milot, me NR NIPTI K 88103301 J, kuotë përfaqësimi
49 %, përfaqësuar bashkimi nga Z. Admir Kadeli, me oferte: 69 152 691 (gjashtëdhjetë e
nëntë milion e njëqind e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e një) leke pa tvsh,
82 983 230 (tetëdhjetë e dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e tridhjetë)
leke me tvsh.
4.

“JUBICA” sh.p.k, me numer NIPTI K 26529001 I, perfaqesues ligjor Z.Ndoc Kulla, me
adrese: Rr. “ Luigj Gurakuqi”, Kuklej Nr. 108 Shkoder, me oferte: 63 300 000 (gjashtëdhjetë
e tre milion e treqind mijë) leke pa tvsh, 75 960 000 (shtatëdhjetë e pesë milion e nëntëqind e
gjashtëdhjetë mijë) leke me tvsh.

5. B.O “ OUEN” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Mehmet Hilaj, me adrese Lgj. “ Shemri”, Rr.
Nacionale Shemri- Kukes, Km 2, Nr NIPTI K 17529215 O, kuotë përfaqësimi 89 %, & “
SHPRESA AL” sh.p.k, NIPT K 31321021 N me përfaqësues ligjor Z.Lush Osmani, me
adrese, Rr.”Urani Pano”, prapa “Veve Center”, Pallati Nr.11, Kati II , Tirane, kuotë
përfaqësimi 11 %, përfaqësuar bashkimi nga Z. Mehmet Hilaj, me oferte: 60 648 975
(gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e tetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë) leke
pa tvsh, 72 778 770 (shtatëdhjetë e dy milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e
shtatëqind e shtatëdhjetë) leke me tvsh.
6.

“PE- VLA- KU” sh.p.k, me numer K 61716013 M, me perfaqesues ligjor Z.Kujtim Arifaj,
me adrese: “Njësia Bashkiake Nr 9, Rr.”Muzaket”, pallatet Vokshi, Hyrja 1 , kati i 7, Tirane ,
me oferte: 66 728 035 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e njëzet e tetë mijë e
tridhjetë e pesë) leke pa tvsh, 80 073 642 (tetëdhjetë milion e shtatëdhjetë e tre mijë e
gjashtëqind e dyzet e dy ) leke me tvsh.

7. “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k me nr NIPT K 77524909 Q, perfaqësues ligjor Z.
Arben Çela, me adrese: Lagjia “ Pjeter Budi”, Burrel, me oferte: 72 202 485 (shtatëdhjetë e
dy milion e dyqind e dy mijë e katerqind e tetëdhjetë e pesë) leke pa tvsh, 86 642 982
(tetëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e dy ) leke
me tvsh.
8. Person fizik Z.Adem Pojani

Jane skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. Adem Pojani
Përkatesisht per arsyet e meposhtme:
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Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk është ngarkuar asnjë dokument ligjor në
sistem.
2. B.O “ALB SHPRESA” sh.p.k &“ CURRI” shpk;
Përkatesisht per arsyet e meposhtme:
Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik
3. B.O “ AEK MUNELLA” sh.p.k, & “DRINI 1” shpk,
Përkatesisht per arsyet e meposhtme:
Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik
4. “JUBICA” sh.p.k;
Përkatesisht per arsyet e meposhtme:
Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik
5.B.O “ OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k;
Përkatesisht per arsyet e meposhtme:
Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik
6.“PE- VLA- KU” sh.p.k;
Përkatesisht per arsyet e meposhtme:
Sipas vendimit Nr.740/2018, date 31.10.2018 te Komisionit te Prokurimit Publik
***
2. Te kualifikohen:
1. B.O “ IRIDIANI” sh.p.k, & “KOMBEAS” shpk, përfaqësuar ky bashkim nga
“KADELI”Shpk,me perfaqesues ligjore
Z. Admir Kadeli,sipas vendimit te KPP-se
Nr.740/2018, date 31.10.2018.
2. “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatoreve ekonomik:
“Iridiani” Shpk, me Nipt K 48130550 S & “Kombeas”Shpk me Nipt K 88103301J, perfaqesuar
ky bashkim nga “Kadeli”Shpk, me perfaqesues ligjore Z.Admir Kadeli, me adrese; Lgj. “
Beslidhja”, Godina perballë Gjykates se Rrethit Gjyqësor Lezhe,me oferte: 69 152 691
(gjashtëdhjetë e nëntë milion e njëqind e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e një)
leke pa tvsh, 82 983 230 (tetëdhjetë e dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e
tridhjetë) leke me tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonit Verior Shkoder,me adrese;Rr.At Zef
Valentini, 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, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k me nr NIPT K 77524909 Q,
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perfaqësues ligjor Z. Arben Çela, me adrese: Lagjia “ Pjeter Budi”, Burrel, me oferte: 72 202 485
(shtatëdhjetë e dy milion e dyqind e dy mijë e katerqind e tetëdhjetë e pesë) leke pa tvsh, 86 642
982 (tetëdhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e dy ) leke
me tvsh. 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 05.11.2018
Ankesa: Po

Faza e vlerësimit dhe e klasifikimit të ofertave, përfundoi me datë 25/07/2018 pasi iu
dha edhe konfirmimi në sistem nga personi i autorizuar i Njësisë së Prokurimit.
Komisoni i Vlerësimit të Ofertave, pas mbylljes së fazes së vlerësimit, la në dispozicion të
ofertuesve afatin 7 (shtatë) ditor per paraqitjen e ankesave në lidhje me vleresimin.
Brenda afati ligjor 7 ditor u paraqiten ankesat si me poshte vijon:
Ne daten 01.08.2018 ka paraqitur prane AK formularin e ankeses sipas shtojces se percaktuar ne
DST, subjekti B.O.E “IRIDIANI” sh.p.k & “KOMBEAS” sh.p.k, regjistruar nga AK me nr prot
317 dt.01.08.2018 .
Ne lidhje me ankesat e ketij subjekti Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder, ka dale me vendimin e
dates 07.08.2018, i cili i eshte percjelle subjektit ankimues me shkresen nr.329 prot, date
08.08.2018, sipas ketij vendimi ankesa e ketij subjekti nuk eshte pranuar nga ana e komisionit te
shqyrtimit te ankesave duke i qendruar vleresimit qe ka bere KVO-ja prane Autoritetit Kontraktor.
Me date 14.08.2018 jemi vene ne dijeni qe subjekti B.O.E “IRIDIANI” sh.p.k & “KOMBEAS”
sh.p.k, i eshte drejtuar Komisionit te Prokurimit Publik si organ epror per shqyrtimin e ankeses ne
themel.
KPP me vendimin Nr.1397/1 prot, dt.16.08.2018. protokolluar nga AK me nr 349, dt.22.08.2018
vendosi pezullimin e procedures.
AK, ne pergjigje te ketij vendimi informoi KPP-ne me shkresen nr 357 prot, dt.24.08.2018.
Ne zbatim te vendimit te KPP kemi pezulluar kete procedure me urdher te Titullarit duke mos kryer
asnje veprim shkresore apo ne sistemin elektronik qe nga momenti i vleresimit te ofertave me
perjashtim te shqyrtimit te ankesave.
KPP doli me vendimin Nr.740/2018, date 31.10.2018 , protokolluar me tonen nr 452, dt.
05.11.2018 me objekt: Shfuqizimin e vendimit te KVO-se lidhur me kualifikimin e operatoreve
ekonomik: B.O “ALB SHPRESA” sh.p.k &“ CURRI” shpk;
B.O “ AEK MUNELLA” sh.p.k, & “DRINI 1” shpk,
“JUBICA” sh.p.k;
B.O “ OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k;
“PE- VLA- KU” sh.p.k;
“VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k
Ne zbatim te ketij vendimi,Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder ka kthyer per rivleresim kete
procedure prokurimi tek Komisioni i Vleresimit te Ofertave.
Faza e rivleresimit perfundoi me date 05.11.2018 dhe si rrjedhoje u rendit i pari :
B.O “ IRIDIANI” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Admir Kadeli, me adrese
Lgj. “ Beslidhja”, Godina perballë Gjykates se Rrethit Gjyqësor Lezhe, Nr NIPTI K 48130550 S,
kuotë përfaqësimi 51 %, & “KOMBEAS” shpk, me perfaqesues ligjor Z.Mhill Ndreca, me
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adrese: Rr. “ Dod Lleshi”, Prozhme, Milot, me NR NIPTI K 88103301 J, kuotë përfaqësimi 49
%, përfaqësuar bashkimi nga Z. Admir Kadeli, me oferte: 69 152 691 (gjashtëdhjetë e nëntë milion
e njëqind e pesëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e një) leke pa tvsh, 82 983 230
(tetëdhjetë e dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e tridhjetë) leke me tvsh,
referuar permbajtjes se vendimit te KPP-se.
AK informoi duke KPP me shkresen nr 478 prot, dt.12.11.2018, per zbatimin e ketij vendimi.
Ne lidhje me kete rivleresim te komisionit te vleresimit te ofertave u paraqiten ankesa nga 3
subjekte si me poshte:
B.O.E “OUEN” sh.p.k & “SHPRESA - AL” sh.p.k, protokolluar nga AK me nr 474, dt.12.11.2018,
i cili ka marre pergjigje me shkresen nr 485 prot, dt.15.11.2018
B.O.E “ALB- SHPRESA” sh.p.k &”CURRI” sh.p.k, protokolluar nga AK me nr 473,
dt.12.11.2018, i cili ka marre pergjigje me shkresen nr 484 prot, dt.15.11.2018
“JUBICA” sh.p.k, protokolluar nga AK nr 462, dt.07.11.2018, i cili ka marre pergjigje me shkresen
nr 479 prot, dt.12.11.2018.
Te cileve Komisioni i shqyrtimet te ankesave ju ka kthyer pergjigje duke refuzuar shqyrtimin e
ankesave me arsyetimin se pretendimet e ngritura ne ankese kane ardhur si rrjedhoje e zbatimit te
vendimit te KPP-se si organi me i larte ne fushen e shqyrtimit te ankesave qe lidhen me prokurimet
publike.
KPP me vendimin nr 740/4/2018, protokolluar nga AK me nr 500, dt.23.11.2018 vendosi heqjen e
pezullimit per kete procedure.
3 Operatoret ne fjale, qe kane paraqitur ankese prane AK-se , brenda afatit ligjor te percaktuar nuk
kane paraqitur ankese prane KPP.
B.O.E “OUEN” sh.p.k & “SHPRESA - AL”, i eshte drejtuar Gjykates se Shkalles se Pare Tirane,
me Kerkese per “Sigurim Padie”,protokolluar nga AK me Nr.507, dt.26.11.2018, shoqeruar edhe
me flete- thirrje per seancen e caktuar me dt.27.11.2018.
Ne perfundim, u vendos pushimi i gjykimit per shkak te heqjes dore nga Kerkesa ne fjale, nga ana e
pales paditese.
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