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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

AUTORITETI KONTRAKTOR 

BASHKIA BULQIZE 

 

Adresa : Lagjia Minatori Bulqize, Albania                                              email.bashkia.bulqize@bulqize.gov.al              

 

 

Nr_____Prot                                                                                     Bulqizë,më ___/04/2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: BOE: EGLAND & BE-IS 

EGLAND me Adresë Diber Shupenze ZOGJAJ Fshati Zogaj.Zyra tek ndertesa pranë 

fabrikës së mermerit/Zogaj. me NIPT: J96829419D 

BE-IS me Adresë: Kukes Kukes KUKES Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1 me NIPT: 

K71412003A 

Procedura e prokurimit: Proçedurë e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83059-12-23-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndërtim rrjeti furnizimit dhe rrjeti shperndares 

Ujesjellesi Lagjia Allmet dhe ndertimi i rrjetit te KUZ lagjia e vjeter, qyteti 

Bulqize,Bashkia Bulqize, Kohëzgjatja, 10 muaj. 

Publikime të mëparshme nuk ka:  

Buletini i Njoftimeve Publike Buletini Nr. 126 datë 28 Dhjetor 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. BOE: EGLAND & BE-IS           

EGLAND                                                                     Me NIPT:J96829419D 

BE-IS                                                                            Me NIPT: K71412003A 

 

Vlera: 323 174 643,90( treqind e njëzet e tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e 

gjashtëqind e dyzet e tre presje nëntëdhjetë) lekë PA TVSH.   

 

2. GJOKA KONSTRUKSION Me NIPT : J91815014U 
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Vlera:302 846 800 (treqind e dy milion e tetëqind e dyzet e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa 

TVSH  

 

3. BOE: KUPA& 2AF ALBANIA GROUP 

  

KUPA Me NIPT: K51615512C 

2AF ALBANIA GROUP Me NIPT: L32005501M 

 

Vlera: 276 144 260 (dyqind e shtatëdhjete e gjashtë milion e njëqind e dyzet e katër mijë e 

dyqind e gjashtëdhjetë) lekë PA TVSH  

 

4. LIQENI VII Me NIPT: K01730502Ë 

 

Vlera: 324 239 138 (treqind e njëzet e katër milion e dyqind e tridhjetë e nëntë mijë e njëqind 

e tridhjetë e tetë) lekë PA TVSH.  

 

5.. SENKA Me NIPT: J94808405Q 

 

Vlera: 323 577 755 (treqind e njëzet e tre milion e pesëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e 

shtatëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë PA TVSH.  

 

Janë kualifikuar ofertuesit e mëposhtem: 

1. BOE: EGLAND & BE-IS           

EGLAND                                                                        Me NIPT:J96829419D 

BE-IS                                                                               Me NIPT: K71412003A 

 

Vlera: 323 174 643,90( treqind e njëzet e tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e 

gjashtëqind e dyzet e tre presje nëntëdhjetë) lekë PA TVSH.   

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. GJOKA KONSTRUKSION Me NIPT : J91815014U 

 

Vlera:302 846 800 (treqind e dy milion e tetëqind e dyzet e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa 

TVSH  

 

2. BOE: KUPA& 2AF ALBANIA GROUP 

  

KUPA Me NIPT: K51615512C 

2AF ALBANIA GROUP Me NIPT: L32005501M 

 

Vlera: 276 144 260 (dyqind e shtatëdhjete e gjashtë milion e njëqind e dyzet e katër mijë e 

dyqind e gjashtëdhjetë) lekë PA TVSH  

 

3.LIQENI VII Me NIPT: K01730502Ë 

 

Vlera: 324 239 138 (treqind e njëzet e katër milion e dyqind e tridhjetë e nëntë mijë e njëqind 

e tridhjetë e tetë) lekë PA TVSH.  
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4. SENKA Me NIPT: J94808405Q 

 

Vlera: 323 577 755 (treqind e njëzet e tre milion e pesëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e 

shtatëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë PA TVSH.  

  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

GJOKA KONSTRUKSION: 

Nga ana e Autoriteti Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori 

ekonomik të dorëzoj Vërtetim për shlyerjen e taksave, tarifave dhe detyrimeve vendore për 

vitet(2018,2019) si dhe këstet e maturuara të vitit 2020, në të gjitha njësitë e qeverisjes 

vendore ku operatori ekonomik ka selinë dhe ku ka zhvilluar apo zhvillon veprimtarinë e tij, 

sipas ekstraktit të thjeshtë dhe historik të operatori ekonomik lëshuar nga QKB. (Në rastin e 

bashkimit të operatoreve ekonomike ky kriter plotësohet nga secili anetar i bashkimit). 

 Nga verifikimi I dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik ka ushtruar aktivitet në 

Bashkinë Bulqizë deri me datën 30.04.2019 operatori ekonomik nuk ka paraqitur vërtetim për 

shlyerjen e taksave, tarifave dhe detyrimeve vendore nga bashkia Bulqizë për vitin 2019. 

Operatori ekonomik ka ushtruar aktivitet në Bashkinë Vlorë përkatësisht në Kaninë që nga 

data 28.12.2017 deri më datë 30.04.2019 operatori ekonomik ka paraqitur vëretim për vitin 

2018 të lëshuar nga njësia administrative qendër Vlorë, në referim të ligjit nr 9920 “Për 

proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” vërtetimi duhet të lëshohej nga Bashkia 

Vlorë si organ kompetent për mbledhjen dhe administrimin e taksave, tarifave dhe 

detyrimeve vendore.  Gjithashtu në Referim te ligjit nr 139/2015 Për vetëqeverisjen vendore , 

njësiaë e qeverisjes vendore janë Bashkitë dhe jo njësitë administrative. Operatori ekonomik 

nuk ka paraqitur vertetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave nga Bashkia Kavaje për vitin 

2020 ka paraqitur një vërtetim nga njësia administrative Golem. Operatori ekonomik nuk 

përmbush kriterin e mësipërm. 

Nga ana e Autoriteti Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që për kapacitetin 

teknik:  Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se  33% e vlerës 

së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet 

të fundit. (nga data e dorezimit te ofertave deri ne 3 vite para ketij afati) 

Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomikë ky kriter plotësohet nga anëtari i cili ka 

përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtaret e tjerë të bashkimit do të 

paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

ose 

a. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së 

bashku gjatë tre viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të 

kontratës që prokurohet. (nga data e dorezimit te ofertave deri ne 3 vite para ketij afati) 

b. Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike ky kriter plotësohet nga të gjithë anëtaret e 

bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.  

 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmëndura e ben oferten të kualifikueshme. 

 

1.Vlerësimi i përvojës së suksesshme të operatori/et ekonomik do të kryhet bazuar në 

deklaratat e dokumentat e mëposhtme: 
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a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Formular vleresimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me: 

2. Kontratën/at  e Sipërmarrjes, 

3. Situacionin përfundimtar të objektit , 

4. Aktin e kolaudimit të objektit , 

5. Çertifikaten e marrjes në dorëzim të objektit /ose certifikate e marrjes ne dorezim e 

perkohshem. 

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Kontratën/at  e Sipërmarrjes, 

2. Situacionin përfundimtar të objektit ,  

3. Akt kolaudim të objektit, 

4. Çertifikaten e marrjes në dorëzim të objektit /ose certifikate e marrjes ne dorezim e 

perkohshem. 

5. Fature Tatimore. 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik ka paraqitur si punë të 

ngjashme  

1. Kontratën me objekt “Rikonstruksion I infrastrukturës së bllokut që kufizohet nga rruga 

“Endri Keko”, dhe Sadik Petrela, Lana. Objekti i kontratës së paraqitur si punë e njgjashme 

nuk është i ngjashëm me kontratën që prokurohet nga Bashkia Bulqize.  

2. Punime në rrugën e Arbërit , Objekti i kontratës së paraqitur si punë e ngjashme nuk është i 

ngjashëm me kontratën që prokurohet nga Bashkia Bulqizë. Gjithashtu mungon çertifikata e 

marrjes në dorrëzim.  

3. Ndërtim I HEC Okshtuni nga verifikimi I faturave tatimore rezulton se 36 prej tyre nuk 

janë të firmosura nga shoqëria Diteko (blerësi). 

Operatori ekonomik nuk plotëson kriterin për punë të ngjashme.  

Nga ana e Autoritetit Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që Operatori/et 

ekonomik duhet te kenë një punësim mesatar 100 (njëqind) personave, për periudhen Dhjetor 

2019- Nentor 2020 e në vazhdim të vërtetuar me: 

Vërtetim të lëshuar nga sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore, ku te specifikohet 

numri i punonjësve për secilin muaj. 

Listpagesat e punonjësve 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik ka paraqitur vërtetim për 

numrin e të siguruarve përkatësisht vërtetimin Nr. T03525600 Datë, 06.02.2021, në vërtetim 

nuk është përfshirë muaji janar 2021 data e zhvillimit të tenderti është data 01/03/2020 për 

rrjedhojë duhet të përfshihej edhe perjudha tatimore janar 2021, gjithashtu nuk ka paraqitur as 

listëpagesën e muajit janar 2021.  

Nga ana e Autoriteti Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori  

ekonomik të ketë të punësuar  3 (tre) punonjës teknik ndërtimi të vërtetuar me kontratë pune, 

CV , librezë pune, deftesë të shkollës së mesme. ku njëri prej tyre të jetë i specializuar dhe i 

pajisur me licencë për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik dhe largimin 

e ujrave të ndotur, lëshuar nga enti rregullator i sektorit të furnizimit me ujë si dhe të jenë të 

pajisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik e lëshuar nga ISHTI ose nga një trupë 
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çertifikuese e akredituar në Republikën e Shqipërisë. të figurojnë në listpagesën e shoqërisë 

për përiudhën Dhjetor 2020 e në vazhdim. Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se 

operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion si teknik ndertimi për Z Ismail Kasdedja për 

këtë nuk ka paraqitur diplomë të shkollës së mesme. për Z Shkëlqim Sadiku për këtë nuk ka 

paraqitur diplome të shkollës së mesme, Z Hajri Koci për këtë nuk ka paraqitur diplomë të 

shkollës së mesme. Asnjëri prej teknikeve të ndërtimit nuk është i paisur me  licencë për 

grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik dhe largimin e ujrave të ndotur, 

lëshuar nga enti rregullator i sektorit të furnizimit me ujë. Operatori ekonomik nuk përmbush 

kriterin e mësipërm. gjithashtu nuk ka paraqitur as listëpagesën e muajit janar 2021. 

Shkelqim Sadiku  është i punësuar pranë shoqërisë ANK me nipt J92408001N.  

Nga ana e Autoriteti Kontrakator në dokumetat e tenderit është kërkuar që operatori 

ekonomik të ketë të punësuar (një) Punonjës teknik mekanik për këtë të paraqitet kontratë 

pune, diplomë profesionale të shkollës së mesme si dhe I paisur me çertifikatë trajnimi nga 

një shoqëri e akrediturar nga DPA të figurojne në listpagesën e shoqërisë për periudhën 

Dhjetor 2020 e në vazhdim. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për teknik 

mekanik.   

Nga ana e Autoritetit Kontraktor në dokumentat e tenderti është kërkuar që operatori 

ekonomik të ketë të punësuar 1(një)  punonjës elektriçist për këtë të paraqitet kontratë pune, 

diplomë profesionale  si dhe i paisur me çertifikatë trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga 

DPA të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim. Nga 

verifikimi i dokumentacionit rezultoi se Operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion për 

elektriçist për shtetasin Gezim Limi dhe Dejvis Kurti  për anjërin prej tyre nuk ka paraqitur 

çertifikatë trajnimi të lëshuar nga një shoqëri e akreditura nga DPA. Operatori ekonomik nuk 

plotëson kriterin e mësipërm. gjithashtu nuk ka paraqitur as listëpagesën e muajit janar 2021.  

Nga ana e Autoriteti Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori 

ekonomik të ketë të punësuar 1 (një) punonjës saldator për këtë të paraqitet kontratë pune, 

diplomë profesionale të shkollës  si dhe i paisur me çertificatë trajnimi nga një shoqëri e 

akrediturar nga DPA të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e në 

vazhdim. Nga verifikimi I dokumentacionit rezultoi se Operatori ekonomik ka paraqitur 

dokumentacion për  saldator për shtetasin Demir Ahmati dhe Ajet Hasula  per asnjerin prej 

tyre nuk ka paraqitur certifikate trajnimi të lëshuar nga një shoqëri e akreditura nga DPA. 

Operatori ekonomik nuk plotëson kriterin e mësipërm. gjithashtu nuk ka paraqitur as 

listëpagesën e muajit janar 2021.  

Nga ana e Autoritetit Kontraktor është kërkuar që operatori ekonomik të ketë të punësuar 8 

(tetë) Manovrator për këtë të paraqitet kontratë pune, leje për drejtminin e mjetit të lëshuar 

nga organet kompetente kontratë pune  IQT dhe të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për 

periudhen dhjetor 2020 e në vazhdim. Nga verifikimi I dokumentacionit rezultoi se operatori 

ekonomik ka paraqitur dokumentacion te rregullt per Z Agron Ethemi, Ymer Tota, Marim 

Kola, Shkelqim Koci. per punonjësit e tjerë të paraqitur si manovrator nuk ka paraqitur iqt 

për asnjërin prej tyre. Operatori ekonomik nuk ka numrin e kërkuar të manovratorëve.  

 

Nga ana e autoriteti kontraktor në dokumentat e tendërit është kërkuar që operatori ekonomik 

të ketë të punësuar 6 (gjashtë) Shoferë kamioni për këtë të paraqitet kontratë pune leje për 

drejtminin e mjetit të lëshuar nga organet kompetente kontratë pune  IQT dhe të figurojnë në 

listpagesën e shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim. Nga verifikimi i 

dokumentacionit rezultoi se ka paraqitur dokumentacion të rregull si shofer për Z Artan 

Cami, Klodian Luli, Avni Sefa, Ylli Menalla. për punonjësit e tjerë të paraqitur si shofer nuk 

ka paraqitur iqt për asnjërin prej tyre. Operatori ekonomik nuk ka numrin e kërkuar të 
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shoferëve . operatori ekonomik nuk plotëson kriterin e mësipërm. gjithashtu nuk ka paraqitur 

as listëpagesën e muajit janar 2021. 

Nga ana e Autoriteti Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori 

ekonomik të ketë të punësuar 3 (tre) Hidraulik  për këtë të paraqitet kontratë pune, diplomë 

profesionale  si dhe i paisur me certifikatë trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga DPA/ iqt 

të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim. Nga 

verifikimi I dokumentacionit operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion për hidraulik të 

paisur me certifikate trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga DPA për Z Lorenc Cakoni, 

Iridijan Imeri, Olsi Zeneli, Pol Pjetra, për asnjërin prej tyre nuk ka paraqitur diplomë 

profesionale si hidraulik gjithashtu nuk ka paraqitur as listëpagesën e muajit janar 2021.  

2(dy) Montues tubosh për këto të paraqitet kontratë pune ,diplomë profesionale të shkollës së 

mesme/ çertifikatë trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga DPA dhe të figurojnë në 

listëpagesën e shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim. Nga verifikimi I 

dokumentacionit rezultoi se ka paraqitur dokumentacion për montues tubash për Z Bardhyl 

Visha dhe Gëzim Prendi operatori ekonomik ka paraqitur vetëm kontratën e punës së lidhur 

me këto punonjës. 

Nga ana e Autoriteti Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori 

ekonomik të ketë të punësuar 1 (një) Mekanik  për këtë të paraqitet kontratë pune çertifikatë 

trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga DPA, iqt të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për 

periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim. nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se operatori 

ekonomik ka paraqitur dokumentacion si mekanik për Z Algert Cupi, Erison Reci, Jetnor 

Lleshi për asnjërin prej tyre nuk ka paraqitur çertifikatë trajnimi nga një shoqëri e akredituar 

nga DPA dhe IQT, gjithashtu nuk ka paraqitur as listëpagesën e muajit janar 2021.  

Nga ana e Autoritetit Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori 

ekonomik të ketë të punësuar 3 karpentier për këtë të paraqitet kontratë pune, diplomë 

profesionale, iqt të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e në 

vazhdim, nga verifikimi I dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik ka paraqitur si 

karpentier Z.Jetnor Mulaj , Hasan Selmani, Ajet Troci për asnjërin prej tyre nuk ka paraqitur 

diplomë profesionale. Gjithashtu nuk ka paraqitur as listëpagesën e muajit janar 2021.  

Nga ana e Autoritetit Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar si Dëshmi për mjetet 

e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion Operatorit 

ekonomik që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, mjete si më poshtë.  

Kamionçina vetëshkarkues min 1.5-2 ton në pronësi ose me qera copë një , nga verifikimi I 

dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion për mjetin me 

targa AA 168 të marrë me qera nga Alesio shpk mjetit I ka skaduar siguracioni me datë 

07.02.2021. 

Autopompë Betoni me qira ose në pronësi copë (1) një operatori ekonomik ka paraqitur 

dokumentacion për mjetin me targa AA 803 TH , marrë me qera nga shoqëria Alesio shpk , 

ska leje transporti. 

Aparaturë elektronike për kontrollin e presionit pompë presioni deri 40 BAR për të realizuar 

proçedurën e testeve të presionit sipas EN 805 në pronesi ose me qera operatori ekonomik 

nuk ka paraqitur dokumentacion për një mjet të tillë. 

Sistem Ëellpoint/ ekuivalent për heqje ujrash në pronësi ose me qera copë një, nga verifikimi 

I dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik ka paraqitur një mjet të marrë  me qera nga 

shoqeria udha shpk deklerata doganore nuk është origjinale. 
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Pajisje boje për Biokomponentë në pronësi ose me qera copë një, nga verifikimi I 

dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik ka paraqitur një mjet me qera nga shoqëria 

udha shpk deklarata doganore nuk është origjinale. 

Frezë asfalti në pronësi ose me qera copë një , nga verifikimi I dokumentacionit rezultoi se 

operatori ekonomik ka paraqitur një mjet me qera nga shoqëria udha shpk deklarata doganore 

nuk është origjinale. 

Sharrë asfalti në pronësi ose me qera copë një , nga verifikimi I dokumentacionit rezultoi se 

operatori ekonomik ka paraqitur një mjet  me qera nga shoqëria udha shpk deklarata 

doganore nuk është origjinale. 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë kontratë furnizimi për tuba HDPE dhe PVC plastike 

sipas preventivit, me prodhuesin ose me subjekt të autorizuar nga prodhuesi, Kontrata e 

furnizimit  të jetë e shoqëruar me katalog dhe  leje mjedisore Kodi III.1.B(riciklim plastik), 

kodi III.2.B (perpunimin e plastikës) të prodhuesit, nga verifikimi I dokumentacionit rezultoi 

se nuk ka paraqitur kontrate furnizimi të shoqëruar me leje mjedisore kodi III.2.B. 

Deklaratë me shkrim nga administratori i shoqërisë mbi vendodhjen e mjeteve, sipas kësaj 

deklarate mjetet nuk janë në posedim të shoqërisë. Operatori ekonomik për mjete e marra me 

qera deklaron se ndodhen në kantiret e ndërtimit të qiradhenësve.  Neni 801 I kodit Civil të 

Republikës së Shqipërisë e definon kontratën e qirase si vijon, Qiraja është kontrata me të 

cilën njëra palë (qiradhënësi) detyrohet t’i japë palës tjetër (qiramarrësit) një send të caktuar, 

në gëzim të përkohshëm kundrejt një shpërblimi të caktuar. Ndersa neni  802 përcakton se 

Qiradhënësi duhet t’i dorëzojë qiramarrësit sendin në kohën e caktuar dhe në gjendje që të 

lejojë përdorimin për të cilën palët janë marrë vesh, në referim të sa më sipër kontratat e 

qerasë nuk pëmbushin qellimin e tyre kontratat janë fiktive. 

 

2.BOE: KUPA& 2AF ALBANIA GROUP 

Nga ana e Autoriteti Kontrator në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori ekonomik 

duhet të dëshmojë se disponon liçencë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe 

për kategoritë e nevojshme të zbatimit të kontratës për këtë duhet të paraqesë liçencën 

profesionale të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar në bazë të Vkm 42. datë 16. 08.2008 

Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi. 

Licencat e shoqerisë të vlefshme për kategoritë e mëposhtme: 

NP 1-C (Punime gërmimi në tokë.) 

NP-2 B Ndërtime civile dhe industriale 

NP-4 C Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. 

NP-7 E Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje 

 

Për punimet special në ndërtim: 

N.S – 1 A Punime për prishjen e ndërtimeve 

NS 18 C Punime topogjeodezike. 

 

• sipas modelit të lëshuar nga MPPT/MTI; 
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Për operatorët e huaj të bëhet njëhsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i 

origjinës pranë Institucionit përkatës, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për 

ekzekutimin e kontratës. 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik 2AF Albanian Group ka 

vetëm pikën NS 1 A , nga verifikimi I kontratës së bashkëpunimit rezulton se operatori 

ekonomik është pjesmarës me 31% të punimeve nga verifikimi i kontratës dhe preventivit 

rezulton se operatori ekonomik ka marë Zëra punimesh më shumë se sa mbulon pika e 

licenses NS 1 A, operatori ekonomik nuk ka pikën e liçencës NS 18 C, gjithashtu operatori 

ekonomik Kupa shpk nuk ka pikën e liçencës NS 18 C. Bashkimi i operatorëve ekonomik 

nuk ploteson këtë kriter.  

Nga ana e Autoritetit Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që Operatorët 

ekonomikë pjesmarrës duhet të kenë në stafin teknik si drejtues teknik në liçensen 

profesionale të Shoqerisë, dhe të figurojnë në listepagesat e shoqerisë: 

 1 (nje) – Inxhinier  ndërtimi  strukturist 

Bashkimi I operatoreve nuk ka drejtues Teknik ing ndërtimi Strukturist.  

 

(nje) – Inxhinier  ndërtimi  profil infrastrukture transporti 

Bashkimi i operatoreve nuk ka drejtues Teknik inxhinier ndërtimi profil infrastrukturë 

transporti 

Nga ana e Autoriteti Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori 

ekonomik të ketë të punësuar 3 (tre) punonjës teknik ndërtimi të vërtetuar me kontratë punë, 

CV ,librezë pune, deftesë të shkollës së mesme. ku njëri prej tyre të jetë i specializuar dhe i 

pajisur me licencë për grumbullimin dhe shperndarjen e ujit për konsum publik dhe largimin 

e ujrave të ndotur, lëshuar nga enti rregullator i sektorit të furnizimit me ujë si dhe të jenë të 

pajisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik e lëshuar nga ISHTI ose nga një trupë 

çertifikuese e akredituar në Republikën e Shqipërisë. të figurojnë në listpagesën e shoqërisë 

për periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim.   

Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik nuk ka paraqitur teknik 

ndërtimit me liçencë për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik dhe 

largimin e ujrave të ndotur, lëshuar nga enti rregullator i sektorit te furnizimit me ujë për 

asnjë prej teknikëve të ndërtimit.  

Nga ana e Autoritetit Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori 

ekonomik të ketë të punesuar (një) Punonjës teknik mekanik  për ketë të paraqitet kontratë 

pune, diplomë profesionale të shkollës së mesme si dhe i paisur me çertificatë trajnimi nga 

një shoqëri e akrediturar nga DPA dhe të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për periudhën 

Dhjetor 2020 e në vazhdim. Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi bashkimi I operatorëve 

ekonomik  nuk ka paraqitur dokumentacion për teknik mekanik.  

Nga ana e Autoriteti Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori 

ekonomik të ketë të punësuar 1 (një)  punonjës elektriçist për këtë të paraqitet kontratë pune, 

diplomë profesionale  si dhe i paisur me çertificatë trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga 

DPA të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim. 

Bashkimi I operatorëve ekonomik ka paraqitur dokumentacion për Z.Ilir Tafciu i punësuar 

pranë shoqërisë 2 AF ALBANIAN GROUP operatori ekonomik nuk ka paraqitur çertifikatë 

trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga DPA. Operatori ekonomik  Kupa shpk ka paraqitur 

dokumentacion për 2 elektriçist për asnjërin prej tyre nuk ka paraqitur diplomë profesionale 

dhe çertifikatë trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga DPA.  
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Nga ana e Autoritetit Kontraktor është kërkuar që operatori ekonomik të ketë të punësuar 8 

(tetë) Manovrator për këtë të paraqitet kontratë pune, leje për drejtminin e mjetit të lëshuar 

nga organet kompetente kontratë pune  IQT dhe të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për 

periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim operatori ekonomik 2 AF Albania Group ka paraqitur 

dokumentacion të rregullt për Z.Rojet Nasufi, ka paraqitur dokumentacion per Z.Alban 

Konesha për këtë nuk ka paraqitur leje drejtimi të lëshuar nga organet kompetente, për Z.Isuf 

Demiri nga verifikimi i IQT të lëshuar për këtë rezulton të jetë shofer, për Z.Sokol Duriçi për 

këtë nuk ka paraqitur leje drejtimi të lëshuar nga organet kopetente, operatori ekonomik Kupa 

shpk ka paraqitur dokumentacion të rregullt për 3 manovrator për Z Shpëtim Xhixha, Albert 

Mekolli dhe Hekuran Mena. Bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka numrin e kërkuar të 

Manovratorëve. 

Nga ana e autoriteti kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori ekonomik 

të ketë të punësuar 3 (tre )Hidraulik  për këto të paraqitet kontratë pune, diplomë profesionale  

si dhe i paisur me çertifikatë trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga DPA/ iqt të figurojnë 

në listpagesën e shoqërisë për periudhen dhjetor 2020 e në vazhdim, nga verifikimi i 

dokumentacionit rezultoi se Bashkimi i operatoreve ka paraqitur dokumentacion te rregullt 

për Z.Jonel Dyrmishi i punësuar pranë shoqërisë 2 AF Albania Group. 

Nga ana e Autoritetit Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që operatori 

ekonomik të ketë të punësuar 6 (gjashtë) Hidraulikë për këto të paraqitet kontratë pune, 

diplomë profesionale/çertificatë trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga DPA/ iqt të 

figurojnë në listpagesën e shoqërisë për periudhen dhjetor 2020 e në vazhdim. Nga verifikimi 

i dokumentacionit rezultoi se Bashkimi i operatoreve ka paraqitur dokumentacion të rregullt 

për 4 hidraulik , për Z Algert Alla, Lulëzim Ahmati, Avzi Ahamati, Sokrat Dishniku. 

Bashkimi i operatorëve nuk ka numërin e kërkuar të hidraulikëve.  

Nga ana e Autoritetit Kontraktor është kërkuar në dokumentat e tenderit që operatori 

ekonomik  të ketë të punësuar 3 karpentier  për keto të paraqitet kontratë pune, diplome 

profesionale, iqt të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e në 

vazhdim,  nga ana e operatorit ekonomik është paraqitur dokumentacion për Z.Hekuran 

Visha, i punësuar pranë shoqërisë Kupa Shpk. Bashkimi i operatorëve ekonomik nuk ka 

paraqitur dokumentacion për numrin e kërkuar të Karpentierëve.  

Nga ana e Autoritetit Kontraktor është kërkuar në dokumentat e tenderit Dëshmi për mjetet e 

pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion Operatorit ekonomik 

që nevojiten për ekzekutimin e kontratës, 

Autobiturmatriçe në pronësi ose me qera një copë bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka 

paraqitur dokumentacion për një mjet të tillë.  

Makineri shpimi Horizontale (për hapje tuneli) në pronësi ose me qëra copë një,  bashkimi I 

operatorëve ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për një mjet të tillë.  

Pompë stacionere për hedhje betoni në pronesi ose me qera copë një,  bashkimi I operatorëve 

ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për një mjet të tillë. 

Pajisje boje për Biokomponente në pronësi ose me qera copë një, bashkimi I  operatorëve 

ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për një mjet të tillë. 

Fabrikë Asfalti pajisur me leje Mjedisore,  bashkimi i operatoreve ekonomik nuk ka paraqitur 

dokumentacion për Fabrikë asfalti me leje mjedisore.  

Fabrike Betoni pajisur me leje Mjedisor bashkimi i operatoreve ekonomik ka paraqitur nje 

kontratë qeraje të lidhur ndërmjet shoqërisë Kupa dhe shoqërisë Korabi 2007, operatori 

ekonomik kupa nuk ka leje mjedisore për Fabrikë asfalti, leja mjedisore e shoqerise Korabi 

2007 nuk mund te transferohet nepermijete kontratës se qerasë.  
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Operatori ekonomik duhet te paraqesë kontratë furnizimi për tuba HDPE dhe PVC plastike 

sipas preventivit, me prodhuesin ose me subjekt te autorizuar nga prodhuesi, Kontrata e 

furnizimit  te jetë e shoqëruar me katalog dhe  leje mjedisore Kodi III.1.B (riciklim plastik), 

kodi III.2.B (perpunimin e plastikës) të prodhuesit, bashkimi I operatoreve ekonomik nuk ka 

paraqitur dokumentacion per plotesimin e ketij kriteri.  

 

OE duhet te kete kontrate furnizimi per pllaka trotuari te lidhur me prodhuesin ose subjekt të 

autorizuar nga prodhuesi  e shoqeruar iso 9001:2015, e prodhuesit. Bashkimi I operatoreve 

ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për plotësimin e këtij kriteri. 

 

LIQENI VII 

Nga ana Autoriteti Kontraktor është kërkuar në dokumentat e tenderit që operatori ekonomik 

duhet të dorëzoj , dekleratë për përmbushjen e kritereve të përgjithshme:,   

b. Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1; 

c. Sigurim oferte, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 3; 

ç. Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5; 

d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7; 

dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e 

punës Shtojces 8/1; f. Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10; g. 

Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcës 11; nga verifikimi I 

dokumentacionit rezultoi se  të gjithë deklaratat e mësipërme mbajnë datën 10.02.2021 sa më 

sipër vërtetësia e dekleratave nuk mund të verifikohet në datën e hapjes së tenderit.  

Për kapacitetin teknik:   

Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se  33% e vlerës së 

përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të 

fundit.(nga data e dorëzimit të ofertave deri në 3 vite para këtij afati) 

Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike ky kriter plotësohet nga anëtari i cili ka 

përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtaret e tjerë të bashkimit do të 

paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. 

ose 

a. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së 

bashku gjatë tre viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të 

kontratës që prokurohet.(nga data e dorezimit te ofertave deri ne 3 vite para ketij afati) 

b. Në rastin e bashkimit të operatoreve ekonomike ky kriter plotësohet nga të gjithë anëtaret e 

bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.  

 

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmëndura e ben oferten të kualifikueshme. 

 

1.Vlerësimi i përvojës së suksesshme të operatori/et ekonomik do të kryhet bazuar në 

deklaratat e dokumentat e mëposhtme: 

a) Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Formular vleresimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me: 

2. Kontratën/at  e Sipërmarrjes, 

3. Situacionin përfundimtar të objektit , 

4. Aktin e kolaudimit të objektit , 

5. Çertifikaten e marrjes në dorëzim të objektit /ose certifikate e marrjes ne dorezim e 

perkohshem. 

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in 
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dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Kontratën/at  e Sipërmarrjes, 

2. Situacionin përfundimtar të objektit ,  

3. Akt kolaudim të objektit, 

4. Çertifikaten e marrjes në dorëzim të objektit /ose certifikate e marrjes ne dorezim e 

perkohshem. 

5. Fature Tatimore. 

Nga verifikimi I dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik ka paraqitur si punë të 

ngjashme kontratën meNr. 20806. prot. lidhur me Bashkinë Durrës me objekt Rikonstruksion 

i Rrugës David  Selenica L 13, kontrata nuk përbën punë të ngjashme me objektin e 

prokurimit.  

Kontratën me numër 3754 prot, datë 12.02.2019, me objekt ndërtim rruge në qytet kontrata 

nuk përbën punë të ngjashme me objektin e prokurimit. 

Kontratën me nr 6880 prto, datë 31.12.2017 me objekt ndërtim rruge lidhur me Bashkinë 

Kamëz, kontrata nuk përbën punë të ngjashme me objektin e prokurimit. 

Kontratën me numër 290 prot, datë 11.05.2017 me objekt ndërtim rruge lidhur me Bashkinë 

Kamëz , kontrata nuk përbën punë të ngjashme me objektin e prokurimit. 

Kontrata nr 241/10 date 15.03.2019 lidhur me Bashkinë Kurbin me objekt riparim rruge , 

kontrata nuk përbën punë të ngjashme me objektin e prokurimit. 

Kontratën me Nr.25014/6 datë 30.08.2017 lidhur me Bashkinë Tiranë me objekt 

Rikonstruksion Rruge , kontrata nuk përbën punë të ngjashme me objektin e prokurimit. 

Kontratën me Nr.21457/6 datë 30.08.2018 lidhur me Bashkinë Tiranë me objekt 

Rikonstruksion Rruge, kontrata nuk përbën punë të ngjashme me objektin e prokurimit. 

Kontratën me nr 3692 prot lidhur me Bashkinë Kamëz me objekt ndërtim KUN me vlerë prej 

2 187 400 lekë pa tvsh  

Kontratën me nr 2416 prot, datë 31.07.2019 me objekt ndërtim KUN me vlerë prej 12 081 

450 lekë pa tvsh.  

Kontratën me numër 18 datë 25.11.2019 me objekt ndërtim KUN lidhur me Bashkine Kamëz 

me vlerë prej 895450 pa tvsh  

Kontratën me numër 1181 prot, datë 10.06.2019 me lidhur me Ujësjellës kanalizime Durrës 

me vlerë prej 14 767 251 lekë pa tvsh  

Kontratën me numër 1340 prot, datë 06..6.2018 lidhur me ujësjellës Kanalizime Durrës me 

vlerë prej 4110472 lekë pa tvsh  

Kontratën me numër 2327 prot, datë 19.11.2018 lidhur me ujësjellës kanalizime durrës me 

vlerë prej 17 640 008 lekë pa tvsh  

Kontratën me nr 447 prot datë 05.05.2020 lidhur me Ujësjellës kaanalizime Kamëz me vlerë 

prej 2826588 lekë pa tvsh  

 

 

Vlera totale e punëve të ngjashme të paraqitura nga ana e operatorit ekonomik është 49 431 

417 lekë pa tvsh. Operatori ekonomik nuk ploteson kriterin për punë të ngjashme.   

Nga ana e Autoritetit Kontraktor është kërkuar që operatori ekonomik duhet të disponojë : 

Licencat e shoqërisë të vlefshme për kategoritë e mëposhtme: 

NP 1-C (Punime gërmimi në tokë.) 

NP-2 B Ndërtime civile dhe industriale 

NP-4 C Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. 

NP-7 E Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje 

 

Për punimet special në ndërtim: 

N.S – 1 A Punime për prishjen e ndërtimeve 
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NS 18 C Punime topogjeodezike. 

 

• sipas modelit të lëshuar nga MPPT/MTI; 

 

Për operatorët e huaj të bëhet njëhsimi i liçencës profesionale që disponojnë nga vendi i 

origjinës pranë Institucionit përkatës, në plotësim të licencave profesionale të kërkuara për 

ekzekutimin e kontratës 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik nuk ka pikën e licensës NS 

18 A 

Nga ana e Autoriteti Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që Operatori/et 

ekonomik duhet të kenë një punësim mesatar 100 (njeqind) personave, për periudhën Dhjetor 

2019  e në vazhdim  të vërtetuar me: 

- Vërtetim të lëshuar nga sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet 

numri i punonjësve për secilin muaj Listpagesa për cdo muaj. 

Nga verifikimi I dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik nuk ka numrin e kërkuar të 

punonjësve.  

Nga nan e Autoriteti Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që Operatorët 

ekonomik pjesemarrës duhet të kenë në stafin teknik si drejtues teknik në liçencëns 

profesionale të Shoqërisë, dhe te figurojnë në listepagesat e shoqërisë: 

 1 (nje) – Inxhinier  ndertimi  strukturist 

 2 (dy) – Inxhinier topograf  

 1 (nje) – Inxhinier Hidroteknik 

 2 (nje) – Inxhinier  ndertimi  profile infrastrukture transporti 

Nga verifikimi I dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

dokumentacion për drejtues teknik Ing.Ndërtimi profil strukturist, drejtues teknik inxhinier 

topograf ka paraqitur vetëm një nga dy të kërkuar, drejtues teknik ing.Ndërtim profil 

transport nuk ka paraqitur dokumentacion.  

 

Nga ana e Autoritetit Kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar që Operatori 

ekonomik duhet të ketë të punësuar staf mbështetës si më poshtë: 

 

 1 (nje) inxhinier hidroteknik  

 1 (nje) inxhinier Mekanik  

             1 (nje) inxhinier gjeolog 

për inxhinierët e mëspipërm të paraqiten dokumentacion si më poshtë  

• Kontratë pune noteriale e vlefshme  

• -Diploma 

• -Librezë pune. 

Nga verifikimi I dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

dokumentacion për Ing hidroteknik , dhe ing Gjeolog.  

 

3 (tre) punonjës teknik ndërtimi të vërtetuar me kontratë pune, CV ,librezë pune, deftesë të 

shkollës së mesme. ku njeri prej tyre të jetë i specializuar dhe i pajisur me licence për 

grumbullimin dhe shperndarjen e ujit për konsum publik dhe largimin e ujrave të ndotura, 

lëshuar nga enti rregullator i sektorit të furnizimit me ujë si dhe të jenë të pajisur me dëshmi 

kualifikimi të sigurimit teknik e leshuar nga ISHTI ose nga nje trup çertifikuese e akredituar 

në Republikën e Shqipërisë. të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për periudhën dhjetor 

2020 e në vazhdim. Nga verifikmi I dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik ka 

paraqitur dokumentacion për 2 teknik ndërtimi asnjëri prej tyre nuk është i paisur me  licencë 

për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik dhe largimin e ujrave të ndotura, 
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lëshuar nga enti rregullator i sektorit të furnizimit me ujë. Operatori ekonomik nuk ka 

numërin e kërkuar të teknikëve.  

 

1 (një) Punonjës teknik mekanik  për këtë të paraqitet kontratë pune, diplomë profesionale të 

shkollës së mesme si dhe i paisur me çertificatë trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga 

DPA të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim 

, operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për teknik mekanik.  

 

1(një)  punonjës elektricist për këtë të paraqitet kontratë pune, diplomë profesionale  si dhe I 

paisur me çertificatë trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga DPA të figurojë në listpagesën 

e shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim. Nga verifikimi i dokumentacionit 

rezultoi se operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion si elektriçist per  Z.Vasil Gjata 

operatori ekonomik nuk ka paraqitur çertifikatë trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga 

DPA.  

 

8 (tetë ) Manovrator për këto të paraqitet kontratë pune, leje për drejtminin e mjetit të lëshuar 

nga organet kompetente kontratë pune  IQT dhe te figurojnë në listpagesën e shoqërisë për 

periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim Nga verifkimi i dokumentacionit rezultoi se operatori 

ekonomik ka paraqitur dokumentacion për 6 manovrator operatori ekonomik nuk ka numrin e 

kërkuar të manovratorëve.  

 

3 (tre )Hidraulikë  për këto të paraqitet kontratë pune, diplome profesionale  si dhe i paisur 

me certificatë trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga DPA/ iqt të figurojnë në listpagesën e 

shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi 

se operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion të rregullt për  Z Fadil Tërshalla operatori 

ekonomik nuk ka numrin e kërkuar të hidraulikëve.  

6 (gjashtë )Hidraulikë  për këtë të paraqitet kontratë pune, diplome profesionale/certificatë 

trajnimi nga një shoqëri e akrediturar nga DPA/ iqt, të figurojnë në listpagesën e shoqërisë 

për periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim 

Nga verifikimi i dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion 

të rregullt për Z Imer Bushi dhe Z Gazment Sulollari operatori ekonomik nuk ka hidraulik në 

numrin e kërkuar.  

1 (një) Mekanik  për këtë të paraqitet kontratë pune çertifikatë trajnimi nga një shoqëri e 

akrediturar nga DPA,  iqt të figurojnë në listpagesën e shoqërisë për periudhën dhjetor 2020 e 

në vazhdim, operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për mekanik.  

3 (tre) karpentier  për keto të paraqitet kontratë pune, diplomë profesionale , iqt të figurojnë            

në listpagesën e shoqeëisë për periudhën dhjetor 2020 e në vazhdim, nga verifikimi i 

dokumentacionit rezultoi se operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion për Z Mismi 

Kalia , operatori ekonomik nuk ka numërin e kërkuar të karpentierëve.  

Nga ana e autoritet kontraktor në dokumentat e tenderit është kërkuar si Dëshmi për mjetet e 

pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik 

që nevojiten për ekzekutimin e kontratës si me poshtë: 

Kamiona mbi 16 ton ne pronësi ose më qera 2 (dy ) copë,  nga verifikimi i dokumentacionit 

rezultoi se operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion të rregullt për mjetin me targa 

AA 564 PZ , ka paraqitur dokumentacion për  mjetin me targa AA 269 FC mjeti ka kapacitet 

mbajtës nën 16 ton,  

Kamion veteshkarkues min3-5 ton në peronësi ose me qera një copë operatori ekonomik nuk 

ka paraqitur dokumentacion për një mjet të tillë ,  

Autobot uji në pronësi ose me qera copë 1 një, operatori ekonomik ka paraqitur 

dokumentacion për mjetin me targa DR 7366 C marë me qera nga Z Anton Prendi siguracioni 



14 

 

i këtij mjeti ka skaduar më datë 20.11.2020.  

Fadromë me goma (kovë para dhe mbrapa) skrep në pronësi ose me qera cope 3 , operatori 

ekonomik ka paraqitur dokumentacion për dy mjete të tilla, operatori ekonomik nuk ka 

dokumentacion për numërin e kërkuar të mjeteve.  

Eskavator me goma në pronësi ose me qëra copë një operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

dokumentacion për mjet eksavator me goma të shoqëruar me , çertifikatën e pronësisë; -leje e 

qarkullimit; -çertifikaten e kontrollit teknik; - siguracionin; - taksat vjetore, - lejë e 

transportit.  

Aparaturë elektronike për kontrollin e presionit pompë presioni deri 40 BAR për të realizuar 

procedurën e testeve të presionit sipas EN 805 në pronësi ose me qera copë një operatori 

ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për një mjet të tillë.  

Makineri shpimi Horizontale(për hapje tuneli) në pronësi ose me qera copë një operatori 

ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për një mjet të tillë.  

Fabrikë Asfalti pajisur me leje Mjedisor , në pronësi me qira ose kontratë furnizimi  operatori 

ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për fabrikë asfalti me leje mjedisore.  

Fabrike Betoni pajisur me leje Mjedisor në pronësi, me qera ose kontrate furnizimi, operatori 

ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për fabrikë Betoni.  

Pompë stacionere për hedhje betoni në pronësi ose me qera , operatori ekonomik nuk ka 

paraqitur dokumentacion për një mjet të tillë.  

Pajisje bojë për Biokomponente në pronësi ose me qera operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

dokumentacion për një mjet të tillë. 

 Operatori ekonomik duhet të paraqese kontratë furnizimi për tuba HDPE dhe PVC plastike 

sipas preventivit, me prodhuesin ose me subjekt të autorizuar nga prodhuesi, Kontrata e 

furnizimit  të jetë e shoqëruar me katalog dhe  leje mjedisore Kodi III.1.B(riciklim plastik), 

kodi III.2.B (perpunimin e plastikës) të prodhuesit, operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

dokumentacion për një mjet të tillë.  

OE duhet të ketë kontratë furnizimi për pllaka trotuari të lidhur me prodhuesin ose subjekt të 

autorizuar nga prodhuesi  e shoqëruar iso 9001:2015, e prodhuesit, operatori ekonomik nuk 

ka paraqitur dokumentacion për plotësimin e këtij kriteri.  

OE duhet të paraqese mostrat e tubave HDPE që do të perdorën 3 ditë para zhvillimit të 

tenderit. Operatorët ekonomike do të pajisen me vërtetim nga institucioni , Mosparaqitja 

përbën shkak për skualifikim, operatori ekonomik nuk është paraqitur për dorëzimin e 

mostrave. 

 

SENKA 

Operatrori ekonomik nuk ka paraqitur Kopje të deklaratave të xhiros vjetore të 3 (tre) viteve 

të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit, lëshuar nga autoriteti përkatës, ku 

mesatarja të jetë në një vlerë jo me te vogel se 50 % e fondit limit që prokurohet . (Në rastin e 

bashkimit të operatoreve ekonomike ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit,në 

përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuara në akt marrëveshje). 

Vertetimi për shlyerjen e detyrimeve te maturuara te energjise elektrike nuk perfshin muajin 

janar.  

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion per pune te ngjashme.  

Operatori ekonomik nuk ka piken e licenses NS 18 C Punime topogjeodezike.  

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion per drejtues teknik te prfshire ne 

licencë.  

1 (nje) – Inxhinier  ndertimi  strukturist 

 2 (dy) – Inxhinier topograf  

 1 (nje) – Inxhinier Hidroteknik 
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 2 (nje) – Inxhinier  ndertimi  profile infrastrukture transporti 

 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për stafin mbështetës.  

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion si Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, 

që ka në dispozicion apo mund ti vihen ne dispozicion Operatorit ekonomik që nevojiten per 

ekzekutimin e kontratës.  

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për kontratë furnizimi për tuba HDPE 

dhe PVC plastike sipas preventivit, me prodhuesin ose me subjekt të autorizuar nga 

prodhuesi, Kontrata e furnizimit  të jetë e shoqëruar me katalog dhe  leje mjedisore Kodi 

III.1.B(riciklim plastik), kodi III.2.B (përpunimin e plastikes) të prodhuesit. 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion për kontratë furnizimi për pllaka 

trotuari të lidhur me prodhuesin ose subjekt të autorizuar nga prodhuesi  e shoqëruar iso 

9001:2015, e prodhuesit. 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur mostrat e tubave HDPE qe do te përdoren 3 ditë para 

zhvillimit te tenderit. Operatoret ekonomik do të pajisen me vertetim nga institucioni, 

Mosparaqitja perben shkak per skualifikim. 

 Operatorie konomik nuk ka paraqitur licencë mjedisore Kodi III.2.B në rastin e bashkimit te 

operatoreve secili prej anetareve te bashkimit duhet te plotesoje licencat e siperpermendura. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: 

BOE: EGLAND & BE-IS  

EGLAND me Adresë: Diber Shupenze ZOGJAJ Fshati Zogaj.Zyra tek ndertesa pranë 

fabrikës së mermerit/Zogajdhe me NIPT: J96829419D 

BE-IS me Adresë: Kukes Kukes KUKES Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1 me NIPT: 

K71412003A se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 323 174 643,90( treqind 

e njëzet e tre milion e njëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e dyzet e tre presje 

nëntëdhjetë) lekë PA TVSH pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Bulqizë lagjia”Minatori”per 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 (nëse është kërkuar) dhe do të njoftohet operatori 

ekonomik I renditur I dyti, 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 :02/04/2021 

Ankesa: ka ose jo: Datë, 09.04.2021 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 09.04.2021 

Data e publikimit te ketij njoftimi: 29/04/2021 

 

 

ZYRTARI I AUTORIZUAR 

ENKELEDA LLESHI 


