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 BASHKIA MAT  

KRYETARI 

 

Nr._______ Prot.                                                                                   Burrel, më ____.____.2020  

               
 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: “RUÇI” Sh.p.k., me numër Nipt-i: K37509982G, 

me seli: Dibë,r Burrel Lagjja “Partizani’, Sheshi Demokracia, Zona kadastrale nr.1326, Nr. i 

pasurise 3/6/ND, dhe “RADIKA” Sh.p.k., me numër Nipt-i: J77304705D, me seli: Dibër 

Peshkopi  PESHKOPI L GJOK DOCI.  
 

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim – Punë”, prokurim elektronik  
 

Numri i referencës së proçedurës: REF-76327-10-21-2020 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim i fushës sportive shkolla 28 Nëntori”, me fond limit: 

1 032 675.83 (një milion e tridhjetë e dy mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë pikë tetëdhjetë e 

tre) lekë pa TVSH nga të ardhurat (fonde të tjera), me afat realizimi të punimeve: 30 (tridhjetë) 

ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit. 
 

Publikime të mëparshme:  ka patur 
 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 91, datë 26 Tetor 2020 
 

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. Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: “RUÇI” Sh.p.k, me numër Nipt-i: K37509982G, dhe 

“RADIKA” Sh.p.k., me numër Nipt-i: J77304705D,  

  

Vlera: 1 029 080 (një milion e njëzet e nëntë mijë e tetëdhjetë) lekë pa TVSH 

  

2. Operatorin Ekonomik: “SHAMO-CONSTRUCTION” Sh.p.k.,me numër Nipt-i: 

L01326020F     

  Vlera: 1 005 500 (një milion e pesë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH 

 

 

 Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Operatorin Ekonomik: “SHAMO-CONSTRUCTION” Sh.p.k.,                      me numër 

Nipt-i: L01326020F         
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtëme: 
 

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga Operatori Ekonomik, shoqëria “SHAMO 

CONSTRUCTION” Sh.p.k., për pjesëmarrje në tender, rezulton se nuk përmbush të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Pranimit/ Kualifikimit, 

si më poshtë:  

 

I. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 1 gërma “a” dhe “ç”/ 2. Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit:  

“1.  Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1; 

dh. Formular vlerësimi sipas Shtojcës 8; 
 

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi në dokumentacionin e 

paraqitur, konstatohet se: 

- Formulari i Ofertës nuk është paraqitur sipas formatit të Shtojcës 1 në DST, si dhe 

- Nuk është paraqitur Formular vlerësimi sipas Shtojcës 8 

 

II. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.2.4/ 2.3 Për kapacitetin Teknik:/ 2. Kriteret e 

Veçanta të Kualifikimit:  

 

2.2.4 Vërtetim lëshuar nga Bashkia me anë të së cilit të vërtetohet shlyerja e taksave për vitin  

2018 dhe 2019 për adresën ku operatori ushtron aktivitet sipas Ekstraktit Historik lëshuar 

nga QKR. 
 

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi në dokumentacionin e 

paraqitur, konstatohet se nuk keni paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave për vitin 

2019 nga Bashkia Mat, pasi bazuar në Ekstraktin Historik të QKR-së (shkarkuar nga 

faqja zyrtare e QKB-së qkr.gov.al), rezulton si vend tjetër i ushtrimit të aktivitetit dhe në 

adresën: Dibër, Macukull, Ndërtimi i Heceve Daznjane, Guri i Zi dhe Shelli, e cila është 

shtuar si adresë dytësore më datë 23.10.2019. 

 

III. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.1/ 2.3 Për kapacitetin Teknik:/ 2. Kriteret e 

Veçanta të Kualifikimit:  

 

2.3.1  (Përvoja të mëparshme) 
 

 Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% (që i korrespondon 

vlerës 516 337.9 lekë) e fondit limit që është realizuar gjatë tri viteve te fundit. 
         

ose 
 

 punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 

bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më e vogël se 200% (që i korrespondon vlerës 2 065 

351.6 lekë) e fondit limit të kontratës që prokurohet. 
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Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.  

 

Për plotësimin e këtyre kritereve Operatori Ekonimik duhet të paraqesë: 

  

a) Në rast se punimet jane kryer me ente publike:  Autoritetiti Kontraktor, si dëshmi për 

përvojën e mëparshme kërkon :  

i. Kontratën e Sipërmarrjes, 

ii. Situacionin përfundimtar të objektit 

iii. Faturat Tatimore sipas legjislacionit tatimor 

iv. Aktin e Kolaudimit të objektit 

v. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas shtojcës nr.8 

   

b) Në rast se punimet janë kryer në sektorin privat:  Autoriteti Kontraktor, si dëshmi për 

përvojën e mëparshme kërkon: 

i. Kontratën e Sipërmarrjes, 

ii. Situacionin përfundimtar të objektit 

iii. Faturat Tatimore sipas legjislacionit tatimor 

iv. Formular Vlerësimi nga Investitori sipas shtojcës nr.8 

  

Kontrata të ngjashme konsiderohen të vlefshme nëse zërat kryesore të punimeve kanë volume të 

konsiderueshme krahasimore të përcaktuara në këtë prokurim. 
 

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, Faturat Tatimore Shitje të paraqitura nuk 

janë të plotësuara në të gjitha elementët e saj sipas përcaktimeve të legjislacionit tatimor, 

ku në to mungon vula e shitësit, dhe në 4 (katër) prej tyre, krahas vulës së shitësit mungon 

dhe nënshkrimi i blerësit.  

 

IV. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.4 gërma “a” pika 1/ 2.3 Për kapacitetin teknik/ 

2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:  

 

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesi dëshmi nga administrata tatimore (Drejtoria 

Rajonale e tatim taksave) për punësimin mesatar jo më pak se 7 (shtatë) punonjës për periudhën 

Shtator 2019 – Shtator 2020, ku përfshihet edhe Drejtuesi Teknik. 
 

a) Të paraqiten: 
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1. Një vërtetim nga administrata tatimore për numrin mesatar te punonjësve për periudhën 

Shtator 2019 – Shtator 2020 
 

2. Listëpagesat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore për periudhën Shtator 2019 – Shtator 

2020. 
 

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, nuk është paraqitur vërtetimi nga 

administrata tatimore për numrin mesatar te punonjësve për periudhën Shtator 2019 – 

Shtator 2020. 

 

V. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.4 gërma “c”/ 2.3 Për kapacitetin teknik/ 2. 

Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:  

 

c)  Operatori ekonomik duhet të ketë minimum 2 (dy) punonjës të punësuar, të pajisur me kartela 

personale të sigurimit teknik, të lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial, ose 

nga shoqëri të akredituara sipas ligjit 8734 datë 01.02.2001 (i ndryshuar), nga të cilët të jenë 

të paktën punonjës me specialitetin: 
 

- Teknik ndërtimi - jo më pak se 1 (një) punonjës 

- Saldator – jo më pak se 1 (një) punonjës 

 

* Në lidhje me këtë pikë operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Dëshmitë e 

Kualifikimit, Kartelat përkatëse të Sigurimit Teknik (të vlefshme), kontrata e punës e vlefshme 

si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqërisë 
 

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se:  

- Liçenca e punonjësit me specialitetin Teknik ndërtimi është paraqitur fotokopje; 

- Për punonjësit me specialitetin Saldator nuk janë paraqitur Dëshmitë e Kualifikimit që 

dëshmojnë aftësitë profesionale të tyre. 

 

VI. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.5 gërma “a” pika 1/ 2.3 Për kapacitetin teknik/ 

2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:  

 

a) Operatori ekonomik duhet të paraqesë automjetet dhe pajisjet (sipas tabelës) të cilat duhet të 

jenë  në pronësi të tij ose me qira të vërtetuara këto me dokumentacionin përkatës; 

 

 

Nr. 
 

 

Përshkrimi i Automjetit 
 

 

Sasia 
 

1. Kamiona vetshkarkues, jo më pak se 7 ton 1 copë 
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2. Kamioncine me kapacitet mbajtës 1.5 – 3 ton 1 copë 

3. Matrapik   1 copë 

4. Depozitë Uji (jo më pak se 2000 litra) 1 copë 

5. Gjenerator 1 copë 

6. Saldatriçe 2 copë 

7. Skeleri (për punime në lartësi) 30 m2 

 

 Për vërtetimin e disponimit të makinerive dhe pajisjeve të kërkuara më lart, të paraqiten: 

 

1- Për mjetet që shënohen në rregjistra publike duhet të paraqitet dokument që vërteton 

Rregjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), Çertifikatën e Kontrollit Teknik (të vlefshme), 

Siguracionin e mjetit (të vlefshme), Taksat e paguara dhe Çertifikatë për transport mallrash 

brenda vendit (e vlefshme). 

    

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës, pasi në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se,  

- Nuk disponon Kamioncine me kapacitet mbajtës 1.5 – 3 ton, pasi automjeti i paraqitur 

rezulton të jetë fuoristradë Pickup, dhe me kapacitet mbajtës 820 kg, si dhe   

- Për kamionin e deklaruar nuk është paraqitur fatura për likujdimin e taksave vjetore. 

 

 Për këto arsye në zbatim të ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, 

neni 53 pika 3, neni 55 pika 2 të tij , si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” neni 26, 66 të tij, 
 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) unanimisht vendosi të s’kualifikojë Operatorin 

Ekonomik, shoqëria “SHAMO CONSTRUCTION” Sh.p.k., pasi nuk përmbush të gjitha 

kushtet dhe kërkesat e paraqitura në njoftimin e kontratës.  

 
 

* * * 
  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,  

  

  Informojmë Bashkimin e Operatorëve Ekonomik: “RUÇI” Sh.p.k., me numër Nipt-i: 

K37509982G, me seli: Dibë,r Burrel Lagjja “Partizani’, Sheshi Demokracia, Zona kadastrale 

nr.1326, Nr. i pasurise 3/6/ND, dhe “RADIKA” Sh.p.k., me numër Nipt-i: J77304705D, me seli: 

Dibër Peshkopi  PESHKOPI L GJOK DOCI., se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej: 1 029 080 (një milion e njëzet e nëntë mijë e tetëdhjetë) lekë pa TVSH, është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

  

  Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Mat (Sektorit Juridik dhe Prokurimeve 

Publike), me adresë: Sheshi “Ahmet Zogu”, Nr.1, KP 8001, Burrel, sigurimin e kontratës, siç 

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

njoftimi.  
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  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 do të proçedohet konform dispozitave 

ligjore në fuqi të parashikuara nga Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 06.11.2020 

 

Ankesa: Nuk ka patur. 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 
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