
                 __________   _________ _________________________________          

                                        R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

                                                       BASHKIA POGRADEC 

               

       

Nr. ______Prot.                                                                          Pogradec, më ___.___.2020 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 (24.11.2020) 

Për: "Rej“ shpk me Nipt/Nuis J93711608Q me adrese: Zogu i Zi, Qatar Center, kati 2, TIRANE. 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-66729-07-24-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim i Odeonit ne qender te qytetit Pogradec”,  

Procedurë e Hapur -Punë, Fondi Limit 32,000,000 (tridhjete e dy milion) Lekë pa TVSH] 

  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [03.08.2020] [49] 

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. BEAN  SHPK                                                      Nipt J72510445Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                                      numri i NIPT-it 

Vlera: 24 217 431 (njëzet e katër milion e dyqind e shtatëmbëdhjetë mijë e katërqind e tridhjetë 

e një) lekë pa TVSH. 

 

2. BOE: INFINIT SHPK & INERTI SHPK                Nipt J74304623M & J66926804L 

      Emri i plotë i shoqërisë                                                      numri i NIPT-it 

Vlera: 20 795 519 (njëzet milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e 

nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

3. REJ  shpk                                                     Nipt J93711608Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                                      numri i NIPT-it 

Vlera: 31 578 712 (tridhjetë e një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e 

dymbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

1. BEAN  SHPK                                                      Nipt J72510445Q 

 

2. BOE: INFINIT SHPK & INERTI SHPK                Nipt J74304623M & J66926804L 

 

Arsyet e s kualifikimit për “BEAN” SHPK: 

1.Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të 

dëshmuar plotësimin e shtojcës 8 të DST. Formulari 8, nuk është  plotësuar sipas detyrimeve 

ligjore që rrjedhin nga neni 45, ligji  nr.9643 “Për prokurimin publik”, pasi nuk është deklaruar 

ortaku  z.Arben Sadushi, i cili zotëron 100% të aksioneve.  

•Rezulton se sipas  DST është kërkuar:  

“Personi/at në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit 

ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit 

ekonomik,si më poshtë: 

_____________________ 

_____________________etj. 

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat 

penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP . 

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur është vënë re se ,në deklaratën e operatorit 

ekonomik nuk është deklaruar ortaku  z.Arben Sadushi, i cili zotëron 100% të aksioneve.  

 

2.Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të 

dëshmuar plotësimin e Kapacitetit Teknik tek Kriteret e Veçanta për Kualifikim. 

Licenca III.2.B nuk është e ofertuesit por është me kontratë sherbimi, çka bie në kundërshtim me 

shtojcen nr.1, e cila ka ndryshuar në kriterin  2.3.5 të DST.  

3.Operatori ekonomik nuk ka arritur te paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të 

dëshmuar plotësimin e Kapacitetit Teknik tek Kriteret e Veçanta për Kualifikim (makineritë). 

Mjeti i paraqitur si autobot me targa AA592MN është kamion dhe rrjedhimisht  nuk plotëson 

pikën nr. 2.3.6 të D.S.T. Gjithashtu për mjetin e paraqitur si kamiocinë me targë AA675NY 

,është makinë dhe jo kamiocinë, tipi Volkswagen Caddy , I cili bie në kundërshtim me pikën nr. 

2.3.6 të D.S.T. 

 4. Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të 

dëshmuar se 4 Manovratorë nuk kanë leje drejtimi, kanë vetëm deshmi aftësimi.Operatori 

ekonomik në këtë rast nuk plotëson pikën  2.3.4 të DST. 

5. Operatori tek Preventivi i paraqitur sëbashku me shtojcën 1 në Kriteret e përgjithshme të DST 

është i ndryshëm në disa zëra nga oferta e paraqitur nga ofertuesi. 

 

 

Arsyet e s kualifikimit për BOE: INFINIT SHPK & INERTI SHPK:   



1.BOE  Nuk e ka paraqitur në dokumentacion Ing.Mekanik të përcaktuar sipas pikës 2.3.4 të 

DST e ndryshuar sipas shtojcës nr.1. 

2.Operatori ekonomik nuk ka arritur te paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të 

dëshmuar plotësimin e Kapacitetit Teknik tek Kriteret e Veçanta për Kualifikim (manovratorët). 

Në dokumentacionin e paraqitur nga B.O.E, janë deklaruar vetëm 3 manovratorë nga 5 të 

kërkuar sipas pikës 2.3.4 të DST e cila është ndryshuar sipas shtojcës nr.1. 

 

3. Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të 

dëshmuar plotësimin e Kapacitetit Teknik tek Kriteret e Veçanta për Kualifikim.(Nuk ka 

paraqitur Kontraten me subjektet e licensuara sipas kodit III.1.B. për magazinim mbetjesh). 

Nuk janë paraqitur kontratat me subjektet e licensuara sipas kodit III.1.B. për magazinim 

mbetjesh, konkretisht nuk është plotësuar pika 2.3.5 e DST e ndryshuar sipas shtojcës nr.1. 

4.Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të 

dëshmuar plotësimin e Kapacitetit Teknik tek Kriteret e Veçanta për Kualifikim . 

Mungon kontrata, autorizimi nga prodhuesi që të vërtetojë lidhjen e distributorit me prodhuesin 

lidhur me pajisjet elektrike. Bashkimi i operatove ekonomike  në kete rast nuk ka plotësuar pikën 

2.3.8 të DST. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshem: 

Operatori ekonomik “REJ” SHPK, me Nipt/Nuis J93711608Q me oferte ekonomike 31 578 712 

(tridhjetë e një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e dymbëdhjetë) lekë pa 

TVSH, me adresë: TIRANE Zogu i Zi, Qatar Center, kati 2. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Pogradec, me adresë: Bulevardi “Reshit 

Çollaku” lagjja nr. 2  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 

ditëve nga dita e marrjes/publikimit ne APP të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura e 

prokurimit do te anullohet siç parashikohet në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  25.09.2020 

Ankesa: ka ose jo: PO 

Kanë marrë përgjigje në autoritetin kontraktor: me vendimin e KSHA-së me nr.4631/4 prot., datë 

05.10.2020 dhe me nr. 4701/3 prot, datë 07.10.2020;  

Kanë marrë përgjigje në Komisionin e Prokurimit Publik: me vendimin e KPP-së me nr. 

522/2020 datë 19.11.2020; 


