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[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

                                                                                                                                    Data 06.07.2021 

 

Për:“ LEON KONSTRUKSION“       Rr.Tish Dahija Tirane 

 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur  

Numri i referencës së procedurës/lotit     REF-96413-05-25-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  F.V “Rikonstruksion i sallave te operacionit , sallave të lindjes, Qëndrës 

së Gruas dhe Urgjenca” 

  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohe t): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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. „KEVIN CONSTRIKSION“   SHPK               K71401004W 

   Vlera 40,199,807.8 ( Dyzet milion e njeqind e nentedhjete e nente mije e teteqind e shtate pik tete ) Leke 

pa tvsh  

2. “DION-AL”  SHPK                                       K67917301H 

 Vlera 45,992,291.31   ( Dyzet e pese milion e nenteqind e nentedhjete e dy mije e dyqind e nentedhjete e 

nje pik tridhjete e nje) leke pa tvsh        

3. “LEON KONSTRUKSION”  SHPK               K71820009I 

Vlera  43,214,149.03  ( Dyzet e tre milion e dyqind e katermbedhjete mije e njeqind e dyzet e nente pik zero 

tre) leke pa tvsh 

4. “DAJTI PARK  2007” SHPK                        K11507003S 

Vlera 47,027,143.70  ( Dyzet e shtate milion e njezet e shtate mije e njeqind e dyzet e tre pik shtatedhjete) 

leke pa tvsh 

5. “ALTEC&B93II” SHPK                               K57923807W 

Vlera 44,025,404 (Dyzet e kater milion e njezet e pese mije e katerqind e kater) leke pa tvsh 

6.”MARTINI KONSTRUKSION&REAL ESTATE & UDHA”SHPK   K81314023A 

Vlera 47,817,693  ( Dyzet e shtate milion e teteqind e shtatembedhjete mije e gjashteqind e nentedhjete e 

tre) leke pa tvsh 

7.”AGI KONS”  SHPK                                      K21622001M  

Vlera 51,365,877 (Pesedhjete e nje milion e treqind e gjashtedhjete e pese mije e teteqind e shtatedhjete e 

shtate) leke pa tvsh 

8.”BE – IS” SHPK                                              K71412003A 



Vlera 50,245,913 ( Pesedhjete milion e dyqind e dyzet e pese  mije e nenteqind e trembedhjete) leke pa tvsh 

9.”COLOMBO”   SHPK                                       J82916489E 

Vlera 53,226,399 ( Pesedhdjete e tre milion e dyqind e njezet e gjashte mije e treqind e nenteddhjete e 

nente) leke pa tvsh 

10.”ADR TRANS”   SHPK                                   L31304034G 

Vlera   0 leke 

11.”Eduart Çela”                                                  M03806202I 

Vlera 0 leke 

12. “ Braka Construcsion”  SHPK                         L61906505I 

Vlera 0 leke 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Kevin Konstruksion, skualifikohet per arsyet e më poshtme: 

1.Operatori Ekonomik ka ndryshuar vleren e volumit të kerkuar nga Autoriteti Kontraktor, nga 1120 ml 

duke bërë 1020 ml. 

2.481/2 F.v. përcjellës PV-500 Ø 2.5 mm²   ml   

1,120.0  

2 .Mungon,  Deklarate per drejtuesit teknike sipas kriterit 2.3.6. 

a) Alma Kasimati (Ing mekanik) nuk rezulton ne listpagese                                    

b)Arlind Sauli eshte I punesuar edhe ne Drejtorine Rajonale OSHEE Fier 

3.Mungon ,deklarate per inxhinjerin e  kantierit sipas kriterit 2.3.7 

a) Rajmonda Peposhi (Ing ndertimi) nuk rezulton ne listpagese si dhe nuk ploteson vitet e punes (min 5 vite 

ne zbatim)       

4.Nuk ploteson kriterin 2.3.5b per numrin mesatar te punonjesve te deklaruar ne listpagesa, nga 46 , numri 

mesatar eshte 44.3 punonjes (me nga 22 dite pune) 

5.Mungon IQT per punonjesit e me poshtem sipas kriterit 2.3.8: 

 a)Majlinda Dino dhe  

b) Adriana Osmani (punonjes te eneve nen presion) 

6.Mungon Autorizim prodhuesi ose distributori i autorizuar per pajisjet sipas krierit 2.3.11.a 

7. Nuk janë markuar  me ngjyrë të verdhë  pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen  specifikimet teknike të 

kërkuara për këto pajisje. Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të 

pajisjes, nuk janë paraqitur në gjuhën shqipe,  të përkthyera dhe noterizuara sipas kriterit 2.3.11 .b 

8. Nuk është paraqitur kontrate paraprake furnizimi me subjektet e specializuara/ laborator të akredituar për 

kryerjen e testimeve dhe inspektimeve të ndryshme të materialeve të ndertimit sipas kriterit.2.3.12 

9. Çertifikatat kur autorizimi paraqitet nga prodhuesi apo distributori per tregtimin e artikujve per instalimin 

e linjes se gazrave mjeksore, janë paraqitur të gjitha në anglisht dh jo të përkthyera , sipas kriterit 2.3.13 

 

DION-AL ,Skualifikohet për arsyet e mëposhtme: 

1.Mungon, deklarata per inxhinjerin  në kantier sipas kriterit  2.3.7 

2. Mungon  dëshmia e sigurimit teknik (IQT )per punonjesit e me poshtem sipas kriterit 2.3.8: 

a)Teknik Ndertimi –Vjollca Marku 

3. Nuk janë paraqitur katalogët për paisjet  e kondicionimit sipas  kriterit 2.3.11 .b, por janë 

paraqitur vetëm për sistemin e gazrave mjeksor. 

 

DAJTI PARK -2007 , skualifikohet për arsyët e mëposhtme : 

1. Mungon deklarata e inxhiniereve ne kantier sipas kriterit 2.3.7 

2.Inxhinieri ANI SPAHIU nuk figuron ne liste pagesa 

3.Inxhinieri ALTIN BAKULLARI nuk figurion ne liste pagesa 

4.Inxhinieri ALFRED VEZA nuk figuron ne liste pagesa 

5.Inxhinierja ERMELA XHERRI del e punesuar ne Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë 

dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura, ent publik (organizuar si shoqëri aksionare me 

pronar pushtetin vendor) dhe njekohesisht e punesuar edhe te OE Dajti Park 2007 

6.Inxhinierja VILMA CEKANI del e punesuar ne drejtorine e pergjithshme te transportit rrugor dhe 



njekohesisht te OE Dajti Park 2007 

7.Inxhinieri HAMIT SHEHU del I punesuar ne nje operator ekonomik pjesemarres ne kete 

procedure prokurimi MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE, dhe njekohesisht edhe te 

OE Dajti Park 2007 

8.Inxhinieri ALTIN BAKULLARI del I punesuar ne kompanine AL-TEK ku Z. Bakkullari eshte 

administrator, ku nder te tjera si objekt ky subjekt ka:………. dhe punime ndertimore  te ndryshme, 

ujesjelles –kanalizime……………….. 

 

ALTEC &B93II shpk , skualifikohet për arsyet e mëposhtme : 

 

1.Nuk plotësjnë kriteret e vecanta të kualifikimit pika c. Nuk është paraqitur sigurim oferte sipas 

Shtojcës 3 

2. BOE e ka paraqitur gabim llogaritjen e ofertes ekonomike. Kjo mënyrë ofertimi bie ndesh me 

Udhëzimin nr.6 datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH , pasi është përllogaritur 

duke bërë zbritjen njëherazi edhe të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar të pajisjeve, të cilat referuar UMF 

ofertohen në vlerë totale vetëm me TVSH Këtë arsyetim AK ( e ka mbështetur tërësisht në 

qëndrimet e mbajtura nga KPP në dy vendime nr 413/2017 të KPP dhe vendimin 600/2018 të KPP 

në të cilat është marrë ne shqyrtim pikërisht mënyra e ofertimit në zbatim të udhëzimit të sipërcituar. 

3. Mungon, vërtetim lëshuar nga Administrata tatimore për  nr punonjesve  si dhe list pagesat për 

muajin prill 2021 për operatorin B93II shpk , sipas kriterit 2.3.5 

4. Mungon,  Deklarate per drejtuesit teknike sipas kriterit 2.3.6. 

5. Mungon, deklarata per inxhinjerin  në kantier sipas kriterit  2.3.7 

 

6. Mungon  dëshmia e sigurimit teknik (IQT ) per : 2 Betonues, 2 Specialist per enet nen presion, 2 

sipas kriterit 2.3.8 

7. Nuk janë markuar  me ngjyrë të verdhë  pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen  specifikimet teknike 

të kërkuara për këto pajisje. sipas kriterit 2.3.11 .b 

8. Nuk është paraqitur kontrate paraprake furnizimi me subjektet e specializuara/ laborator të 

akredituar për kryerjen e testimeve dhe inspektimeve të ndryshme të materialeve të ndertimit sipas 

kriterit.2.3.12 

9. Çertifikatat kur autorizimi paraqitet nga prodhuesi apo distributori per tregtimin e artikujve per 

instalimin e linjes se gazrave mjeksore, janë paraqitur të gjitha në anglisht dh jo të përkthyera nga 

operatori ekonomik „Altec“  , ndërsa nga operatori ekonomik B93II nuk janë paraqitur fare , sipas  

kriterit 2.3.13 

10.Nuk është paraqitur dokumentacion për matës energjie sipas kriterit 2.3.10  

11. Shoqeria “B93-Ii” ne baze te perqindjes se percaktuar ka mungese te pikes se licenses NS-12B 

pasi e zoteron NS-12A 

 12.Nuk eshte paraqitur grafiku I punimeve nga BOE 

Martini Konstruksion & Real Estate  & UDHA , skualifikohet për arsyet e mëposhtme : 

1.OE Martin nuk e ka plotesuar shtojcen 8 e kritereve te pergjithshme sipas standartit ne dst. 

2.Martini me % me te larte ne BOE nuk ploteson pikat e licenses NP-3B dhe NS-12B, te dyja keto i 

ka “A”. 

3. Nuk ploteson kriterin 2.3.7 , ka mungese ne stafin mbeshtets  per inxhinjera  në kantier.  

4.Sipas % se bashkepunimit Udha me % me te larte duhet te kishte min nga 1: Hidraulik, 

Pllakashtrues, Bojaxhi, Betonues, Hekurkthyes, Cmontim dyer dritare, Sovatues, Gips, Specialist 

enesh ne presion sipas kriterit 2.3.8 

5. OE Martini nuk ploteson piken 2.3.10, nr.7 pasi ka paraqitur nje gjenerator me fuqi 5Kë nga 100 



Kw qe eshte kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit. 

6.Sipas % se bashkepunimit Udha duhet te kishte nje prerese pllakash dhe nje prerese hekuri. 

7.OE nuk ploteson piken 2.3.11.b pasi kataloget e paraqitur nuk jane te markuar me ngjyre te verdhe 

sipas kerkesave te DST. 

8.Autorizimi Carrier per Albanian Contracting eshte vetem per Servis, Mirembajtje dhe Riparime te 

produkteve Carrier dhe jo per shitje apo furnizime. 

AGI KONS , skualifikohet për rsyet e mëposhtme : 

1.Mungon  ,Deklarate  nr 2.3.4 mbi kontratat e lidhura apo ne proces (shtojca 11)  

2.Mungon ,Deklarate per Inxhinjer  ne Kantier 2.3.7 (Mungon 1 Ing.ndertimi por qe ka 2 drejtues 

teknik Ing. Ndertimi) 

3.Mungon , Vertetim detyrimi nga tatimet per punonjesit 

4.Persa I perket pikes 2.3.10 per mjetet e paraqitura mungon si meposhte : Mjeti me targa TR1123N 

mungon kolaudimi pasi ka perfunduar ne daten 18.05.2021, Per mjetin me targa AA814 CS ka 

mbaruar kolaudimi ne daten 28.04.2021 

5.Ne deklaraten e dorezuar nga ky operator thuhet qe mjetet nuk jane te angazhuara ne procese te 

tjera ku aktualisht ky operator po vete deklaron qe eshte ne proces zbatimi per proceduren: 

“Rikonstruksion i godinave te Maternitetit Mbreteresha Geraldine dhe ndertim i ri 3 kat Tirane”. 

6.Ky operator ka deklaruar mjete qe i ka deklaruar edhe te procedura ne fjale sikurse jane psh: 

TR1123N apo automjeti AA 814 CS. 

6.Inxhinieret e deklaruar ne kete procedure jane gjithashtu ne proceduren e lartpermendur 

perkatesisht inxhinieret: znj. Adriana Mihali, ndertim, Z. Robert Thanasi, Hidroteknike, z. Arben 

Luzi, mekanike. 

1.  

BE-IS  , skualifikohet për rsyet e mëposhtme : 

1.Mungon , Deklarate per drejtuesit teknike sipas kriterit 2.3.6 (Vetem per nje drejtues teknik) 

2.Eshte paraqit deklarata sipas pikes 2.3.6 drejtuesit teknike vetem per 1 Ing (Ing.ndertimi Imli 

Kola), nuk ka paraqitur deklarate dhe per drejtuesit e tjere: 1 Ing.hidro, 1 Ing.mekanik, 1 Ing.elektrik 

3.Mungon , Deklarate per Inxhinieri  ne Kantier 2.3.7  

4.Mungon  ,tek stafi IQT  1 saldator sipas kriterit 2.3.8 

5.Mungon ,tek  pika 2.3.11.b (kataloget) ,  Kataloget nuk jane te perkthyera dhe te noterizuara ne 

gjuhen shqipe 

6. Pika 2.3.13 (certifikatat kur autorizimi paraqitet nga prodhuesi apo distributori) , certifikata ISO 

9001-2015 eshte  ne anglisht, kurse certifikata ISO 13485:2016 mungon. 

7.Ka mungese ne dokumenta sipas pikes  2.3.10Kamioncine (2 cope) - certifikates se kontrollit I ka 

kaluar afati (20/02/2021 dhe 02/02/2021), Betoniere (1 cope) - ne fature nuk eshte specifikuar 

kapaciteti I betonieres (0.3-0.5 m3), Vinc karel (1 cope) - ne fature nuk eshte specifikuar kapaciteti I 

vincit (0.3-0.5 ton) 

8.Deklarata per disponueshmerine e mjeteve nuk eshte e vertete pasi operatori ekonomik deklaron se 

per te realizuar kete sherbim disponon mjetet sipas listes. Keto mjete jane deklaruar te e njejta 

procedure. Perkatesisht automjetet: AA417JS, AA782FA, AA 356 SF, TR8638T dhe TR8769K 

automjetete te cilat aktualisht po perdoren ne proceduren qe ky operator ka ne proces zbatimi per 

proceduren: “Rikonstruksion i godinave te Maternitetit Mbreteresha Geraldine dhe ndertim i ri 3 kat 

Tirane”. 



 

9.E njejta eshte edhe per pajisjet ku te njejtat pajisje jane deklaruar ne proceduren e shpallur fitues 

dhe ne kete procedure, psh vinc karrel, fatura 65 date 06.07.2007, Pompa uji fatura 31 date 

24.02.2011, matrapik fatura numer 6 date 15.06.2008.Gjithashtu jane deklaruar te njejtet punojes si 

psh: Elektromekanik, z. Agim Mica, hekurkthyes, z. Agim Prini, Elektricist z. Dylaman Myftaraj, z. 

Hektor Bala, z. Besnik Tahiraj, etj.E njejta gje vlen edhe per inxhinieret psh z. Mirgentian Gjuta 

eshte deklaruar te te dy procedurat. 

10.Çertifikata G.I. Industrial Holding S.P.A. per DAIR i pa perkthyer.  

 

COLOMBO , skualifikohet për rsyet e mëposhtme : 

1.Nuk ka paraqitur kontrate me nje laborator sipas pikes 2.3.12 te DST 

2.Mungon , Pika 2.3.13 (certifikatat kur autorizimi paraqitet nga prodhuesi apo distributori)  

,kataloget I ka ne anglisht te pa perkthyer  

3.Nuk ka paraqitur Inxhinier  sipas kriterit 2.3.7, ka paraqitur  vetem ka dhene drejtues teknik. Por 

Ing.hidro Sokol Milo (ne listepagese I paraqitur vetem ne muajt dhjetor dhe janar), dhe Ing.mekanik 

Hektor Molla (ne listepagese i paraqitur vetem ne muajin nentor) jane te paraqitur ne kontrate si 

drejtues teknik por nuk jane te paraqitur ne licence. 

 

ADR TRANS shpk, skualifikohet per arsyet e mëposhtme 

1.Nuk ka paraqitur asnje document , përvec ekstaktit historik 

 

Eduart Çela shpk, skualifikohet per arsyet e mëposhtme 

1.Nuk ka paraqitur asnje dokument , përvec ekstaktit historik 

 

Braka Construction shpk  shpk, skualifikohet per arsyet e mëposhtme 

1.Nuk ka paraqitur asnje document , përvec ISO 9001:2015 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë „LEON KONSTRUKSION“ SHPK                

,Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 43,214,149.03  ( Dyzet e tre milion e dyqind 

e katermbedhjete mije e njeqind e dyzet e nente pik zero tre) leke pa tvsh       

pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë S.U.O.GJ “Koco Gliozheni, Bulevardi Bajram Curri, Tiranë 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 (1,149,870 Nje milion e njeqind e dyzet e nente mije e teteqind e shtatedhjete leke 

)dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar 

me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 

83 të Ligjit nr162/2020 “Për prokurimin publik” 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.07.2021 



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´. 

 

 

 

                                                                                                    D R E J T O R  
 

                                                     Genci HYSKA 
  
                                                                                                  

         Konceptoi:Irma Perndoj 

          Miratoi:Anita Gusho  

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


