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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA FIER 

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

             

Nr. ______ Prot.                                                                                        Fier, më ___/ ___/ 2021 

 

 

 

 

Lënda:  Formulari i Njoftimit Paraprak të Fituesit për proceduren me objekt “Shërbimi i 

pastrimit dhe largimit të mbeturinave (mbetjeve urbane) në Njësitë 

Administrative dhe kryerja e shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave publike në 

Njësitë Administrative të Bashkisë Fier”, me burim financimi nga Buxheti i Bashkisë 

Fier       

 

 

                                                                          AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                     TIRANË 

                                                              (për botim) 

 

 

   

BASHKIA FIER 
 

 

Data:  15.07.2021 

Drejtuar:   Operatorit ekonomik “KOMBI INVEST” shpk  

Lagjja “Bishanak”, Fier.  

            

* * * 

Procedura e prokurimit: E hapur me mjete elektronike. 
 

Numri i referencës së procedurës / lotit:  REF-97322-06-03-2021. 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i pastrimit dhe largimit të mbeturinave (mbetjeve 

urbane) në Njësitë Administrative dhe kryerja e shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave 

publike në Njësitë Administrative të Bashkisë Fier”, me fond limit 198 984 172,17 (njeqind e 

nentedhjete e tete milion e nenteqind e tetedhjete e kater mije e njeqind e shtatedhjete e dy presje 

shtatembedhjete) lekë pa TVSH, me burim financimi nga Buxheti i Bashkisë Fier, në perputhje 

me termat e references dhe kushtet e përcaktuara në DST.  
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Kontratë shumëvjeçare me objekt “Shërbimi i pastrimit dhe largimit të mbeturinave 

(mbetjeve urbane) në Njësitë Administrative dhe kryerja e shërbimit të mirëmbajtjes së 

varrezave publike në Njësitë Administrative të Bashkisë Fier”, per plotesimin e nevojave 

faktike të Bashkisë Fier, per periudhen 42 mujore (Korrik 2021- Dhjetor 2024), bazuar ne pikën 

3, neni 76 i VKM nr.914 date 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i 

ndryshuar. 

Financimi i ketij objekti prokurimi do te behet sipas miratimit te vendimit te Këshillit Bashkiak, 

si me poshtë: 

 

i. Per vitin 2021 vlera e financimit eshte:     34 605 987,68 lekë pa TVSH. 

ii. Per vitet 2022 – 2024 vlera e financimit eshte:  164 378 184,49 lekë pa TVSH. 

Afati kohor per ekzekutimin e punimeve: duke filluar nga nenshkrimi i kontrates me përfundim 

në  31/12/2024.     

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [07 Qershor 2021], 

[Numri 88]. 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  PO 

 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
 

1. Operatori ekonomik “KOMBI INVEST” shpk numri i NUIS K43407402P.  

    Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 197 168 192,07 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë 

milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e dy presje zero shtatë) 

lekë pa TVSH. 
 

2.Operatori ekonomik “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk numri i NUIS K91628013D.  

    Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 194 165 013,77 (njëqind e nëntëdhjetë e katër 

milion e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e trembëdhjetë presje shtatëdhjetë e shtatë) lekë 

pa TVSH.  
 

3. Operatori ekonomik “VICTORIA INVEST” shpk numri i NUIS K32712206U. 

Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 160 489 298,19 (njëqind e gjashtëdhjetë milion e 

katërqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e tetë presje nëntëmbëdhjetë) lekë 

pa TVSH.  
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:  

 

1.Operatori ekonomik “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk numri i NUIS K91628013D. 

Arsyet e mëposhtme: 

 

1. OE “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk nuk ka paraqitur dokumentacion te rregullt 

ne lidhje me kriterin per kualifikim “Vërtetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të 

parashikuara nga Pushteti Vendor për vitet 2019 dhe 2020, prane njesive vendore ku 

operatori ekonomik ushtron apo ka ushtruar aktivitetin, sipas ekstraktit te QKB, ne perputhje 

me legjislacionin ne fuqi.”, te percaktuar ne piken 3.2.3, te rubrikes 2.Kriteret e Vecanta te 

Kualifikimit, Shtojca 8 e DST.  
 

Referuar kontratave per kryerjen e sherbimeve te ngjashme te deklaruara nga vet subjekti 

ofertues “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk sipas dokumentacionit te ngarkuar ne 

SPE, rezulton se OE ofertues “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk ka nenshkruar 

kontratë publike me autoritet kontraktorë per sherbime publike ne vitin 2019, per te cilin ne 

baze te nenit 40 te ligjit nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat tatimore ne RSH” i 

ndryshuar dhe Udhëzimit të MF nr.24 datë 02.09.2008 “Per procedurat tatimore ne RSH” i 

ndryshuar,  ne baze te nenit 3.1/a,b,c te Ligjit nr.131/2015 “Per QKB”, si dhe bazuar ne 

Ligjin nr.9723 date 03.05.2007 “Per regjistrimin e biznesit” i ndryshuar, ka pasur detyrimin 

te regjistrohet me NIPT dytesor, te deklarohet dhe te regjistrohet ne QKB, si dhe te paraqiste 

ne kete tender vertetim per shlyerjen e taksave vendore per vitin 2019 ne njesine e qeverisjes 

vendore perkatese, ku ka ushtruar aktivitet.  

Konkretisht, referuar dokumentacionit te ofertes ne SPE, OE ofertues “ALKO IMPEX 

CONSTRUCTION” shpk ka nenshkruar me date 20.08.2019 kontrate publike me AK 

Bashkia Kavaje, me objekt "Sherbim i pastrimit te qytetit Kavaje",  nderkohe qe bazuar mbi 

kete fakt, si dhe bazuar ne nenin 40 te ligjit nr.9920 date 19.05.2008 “Per procedurat 

tatimore ne RSH” i ndryshuar dhe Udhëzimit të MF nr.24 datë 02.09.2008 “Per procedurat 

tatimore ne RSH” i ndryshuar,  ne baze te nenit 3.1/a,b,c te Ligjit nr.131/2015 “Per QKB”, si 

dhe bazuar ne Ligjin nr.9723 date 03.05.2007 “Per regjistrimin e biznesit” i ndryshuar, OE 

ofertues ka pasur detyrimin te regjistrohet me NIPT dytesor, te deklarohet dhe te regjistrohet 

ne QKB. Referuar Ekstraktit Historik te OE ofertues “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” 

shpk, konstatohet se ky subjekt ka hapur NIPT dytesor ne Bashkine Kavaje vetem ne date 

12.08.2020, pra nuk eshte regjistruar ne QKB ne vitin 2019, per aktivitetin e ushtruar 

ne Bashkine Kavaje ne vitin 2019 (Numri i ceshtjes: CN-574698-08-20 Arsyet e hapjes se 

ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 11.08.2020, per hapje adrese dytesore. Kane ndodhur 

ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit: eshte Shtuar Adresa: "Tirane; KAVAJE; 

Kavaje; KAVAJE; Zona kadastrale nr.8551, pasuria me numer 12/5;). Ne vijim te sa me 

siper, konstatohet se OE ofertues, ka pasur detyrimin te paraqiste per kete tender, vertetim 

per shlyerjen e taksave vendore per vitin 2019 nga Bashkia Kavaje, por ky subjekt nuk ka 

paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore ne njesine e qeverisjes vendore perkatese 

(Bashkia Kavaje) per vitin 2019, ku ka ushtruar aktivitet, siç kerkohet ne piken 3.2.3, te 
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rubrikes 2.Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Shtojca 8 e DST. Subjekti ofertues ka paraqitur 

ne tender deklarate me ane te se ciles “deklaron se ka paguar te gjitha detyrimet e taksave 

dhe tarifave vendore per vitin 2019-2020 tek te gjitha vendet ku ka ushtruar dhe ushtron 

aktivitetin ekonomik”, por kjo deklarate eshte ne kushtet e deklarates se rreme, parashikuar 

nga gërma “ë”, pika 3, neni 76 i ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Per Prokurimin Publik”. 

2. OE “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk nuk ka paraqitur dokumentacion te rregullt 

ne lidhje me kriterin per kualifikim “Disponimi ose mundësia e sigurt e disponimit në 

paisjet/kapacitetet e mëposhtme teknike, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës”, siç 

kerkohet ne piken 3.3.7, (gërma f), te rubrikes 2.Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Shtojca 8 

te DST, ”Makinat e transportit te shoqerohen gjithashtu edhe me Leje te Transportit te 

Mallrave (te vlefshme), leshuar nga organet kompetente ne emer te shoqerise apo subjektit 

pronar te mjetit, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.” 

Konkretisht, gjatë shqyrtimit të dokumentacionit për mjetet që shënohen në regjistrat publikë 

(me targë), per te cilet Ofertuesi ka detyrimin ligjor ti shoqerojë gjithashtu edhe me Leje te 

Transportit te Mallrave (te vlefshme), (e detyrueshme vetëm për mjetet me kapacitet 

transportues mbi 1.5 ton), leshuar nga organet kompetente ne emer te shoqerise apo subjektit 

pronar te mjetit, konstatohet se per 4 (kater) mjetet e marra me qera (kamioncina), çertifikatat 

e lëshuara nga njësia vendore për transport mallrash, janë cilësuar “Transport mallrash 

brenda vendit për llogari të vet”, pra qeradhënësi e ka për përdorim vetjak, nderkohe qe 

OE ofertues i ka marr me qera mjetet: Kamioncine me targe AA 586 MS (kapaciteti mbajtes 

1550 kg); Kamioncine me targe AA 589 MS (kapaciteti mbajtes 3000 kg); Kamioncine me 

targe AA 792 PY (kapaciteti mbajtes 3000 kg); Kamioncine me targe AA 618 GM 

(kapaciteti mbajtes 1650 kg); sic rezulton nga dokumentacioni i paraqitur ne SPE dhe shtojca 

mbi disponimin e makinerive.  

Në këto rrethana, kryerja e transportit nga ana e operatorit ekonomik ofertues “ALKO 

IMPEX CONSTRUCTION” shpk me kamioncinat e shoqërisë qiradhenese “ALKO-

IMPEX General Construcion” shpk me NUIS K91326028I, do të jetë në kushtet e kryerje së 

transportit të mallrave me qira dhe për të tretë pa licensën përkatëse, transport i cili në zbatim 

të nenit 41 të ligjit “Për transportin rrugor” është i ndaluar. 

Dhënia e tyre me qera është në kundërshtim me përcaktimet në nenin 81, pika 1,2,3,4,5 dhe 

7,8 “Destinacioni dhe Përdorimi i Mjeteve” i ligjit nr.8378 datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, në nenin 3, paragrafi 3.13 dhe 3.14 të Ligjit nr.8308, 

datë 18.3.1998 për “Transportet rrugore”, si dhe në nenin 41, të Ligjit nr.8308, datë 

18.3.1998 për “Transportet rrugore”, ku parashikohet se: “Transporti i mallrave me qira dhe 

për të tretë është i ndaluar të kryhet pa licencën përkatëse. AK gjykon se leja (licenca) e 

transportit te mallrave është pjesë e dokumenteve të nevojshme që vërtetojnë se mjeti është 

në përdorim nga operatori ekonomikë ofertues. Mungesa e kesaj leje vërteton faktin se 

përdorimi i mjetit do të ishte i pamundur, në zbatim të dispozitave të sipërcituar të Kodit 

Rrugor të RSh-së dhe të ligjit “Për Transportin Rrugor”, pra legjislacionit ne fuqi. (arsye 

skualifikimi bazuar ne qendrimet e konsoliduara të KPP-së, shih vendimin e KPP-së 

609/2020 date 30.12.2020, vendimin nr.544/2019 datë 15.08.2019). 

Përsa cituam më lart, paraqitja e dokumentacionit lidhur me këto mjete do të konsiderohet i 

pasaktë, jo ne perputhje kerkesat per kualifikim te percaktuara ne DST, dhe për rrjedhojë nuk 

do të konsiderohet i vlefshëm. Ne keto kushte, OE ofertues ka paraqitur dokumentacion te 
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rregullt vetem per 1 (nje) mjet transporti vetshkarkues me kapacitet deri ne 3.5 ton, nga 4 

(kater) te kerkuar ne DST, pasi per 4 (kater) mjetet kamioncina te sipercituara, te marra me 

qira, nuk ka paraqitur dokumentacion kualifikues te rregullt, prandaj nuk e ploteson kete 

kriter kualifikimi. 

3. OE “ALKO IMPEX CONSTRUCTION” shpk nuk ka paraqitur dokumentacion te rregullt 

ne lidhje me kriterin per kualifikim “Disponimi ose mundësia e sigurt e disponimit në 

paisjet/kapacitetet e mëposhtme teknike, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës”, siç 

kerkohet ne piken 3.3.7, (gërma g), te rubrikes 2.Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Shtojca 8 

te DST. 

Deklarata e OE ofertues mbi angazhimin e mjeteve, ka permbajtje ne kundershtim me 

kerkesat per kualifikim te percaktuara nga AK ne piken 3.3.7, (gërma g), te rubrikes 

2.Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Shtojca 8 te DST. Ne kete kriter kualifikimi AK ka 

kerkuar shprehimisht qe Operatori ekonomik ofertues duhet të deklarojë që të gjitha mjetet 

dhe pajisjet nuk jane te angazhuara ne kontrata te tjera dhe do të jenë të angazhuara 

vetëm në këtë kontrate, ndersa OE ofertues ne Deklaraten e tij eshte shprehur se “Mjetet e 

deklaruara ne Shtojce janë në gjendje të mirë pune dhe ne rast se shpallemi fitues nuk do te 

jene të angazhuara në asnjë konratet tjetër, por vetem për kontratë”. Kjo deklaratë vjen ne 

kundërshtim me kriterin e përcaktuar nga autoriteti kontraktor ne kërkesat e veçanta për 

kualifikim, të cilat janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga çdo operator ekonomikë 

ofertues dhe te cilat i sherbejne autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve 

të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të 

vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, kapacitetet e duhura, makineritë, 

pajisjet dhe asete të tjera fizike, në funksion të realizimit me sukses të kontratës. 

 

 

2. Operatori ekonomik “VICTORIA INVEST” shpk numri i NUIS K32712206U. 

Arsyet e mëposhtme: 

OE “VICTORIA INVEST” shpk nuk ka paraqitur dokumentacion te rregullt ne lidhje me 

kriterin per kualifikim “Disponimi ose mundësia e sigurt e disponimit në paisjet/kapacitetet e 

mëposhtme teknike, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës”, siç kerkohet ne piken 3.3.7, te 

rubrikes 2.Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Shtojca 8 te DST. 

Subjekti Ofertues nuk ka paraqitur asnje dokument administrativo-ligjor kualifikues per 

mjetet mjetet e kerkuara ne DST, si dhe nuk ka paraqitur deklaraten per mjetet, sic kerkohet 

ne DST. 

OE “VICTORIA INVEST” shpk nuk ka paraqitur dokumentin “Sigurimi i Ofertes”, siç 

kerkohet ne piken 2/c, te rubrikes 2.Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Shtojca 8 te DST. 

OE “VICTORIA INVEST” shpk nuk ka paraqitur dokumentin “Deklaratë mbi garantimin e 

zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojces 7/1“, siç 

kerkohet ne piken 2/dh, te rubrikes 2.Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Shtojca 8 te DST. 

OE “VICTORIA INVEST” shpk nuk ka paraqitur dokumentin “Deklaratë mbi permushjen 

e Kritereve te Pergjithshme sipas Shtojces 7“, siç kerkohet ne Shtojcen 8 te DST. 

OE “VICTORIA INVEST” shpk nuk ka paraqitur dokumentin “Deklarate nga 

Administratori i operatorit ekonomik ofertues për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore 
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per vitet 2019 dhe 2020, sipas legjislacionit ne fuqi”, siç kerkohet në piken 3.2.4, te rubrikes 

2.Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Shtojca 8 te DST. 

OE “VICTORIA INVEST” shpk nuk ka paraqitur dokumentacion te rregullt ne lidhje me 

kriterin per kualifikim “Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara 

të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i 

regjistruar në Shqipëri”, siç kerkohet ne piken 2/e, te rubrikes 2.Kriteret e Vecanta te 

Kualifikimit, Shtojca 8 te DST. Pasi vertetimi i leshuar nga FSHU Elbasan me nr.385/1 prot. 

Date 25.05.2021 verteton se subjekti ofertues ka shlyer detyrimet ndaj FSHU, pa perfshire 

muajin Prill 2021. Pra subjekti ofertues nuk ka shlyer të gjitha detyrimet e maturuara të 

energjisë elektrike të kontratave të energjisë, pasi detyrimet per muajin Prill 2021 te cilat 

rezultojne te pashlyera, vleresohen te maturuara ne momentin e shpalljes se njoftimit te ketij 

tenderi. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “KOMBI 

INVEST” shpk numri i NUIS K43407402P, Adresa: Lagjja “Bishanak”, Fier, se oferta e 

paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 197 168 192,07 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë milion 

e njëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e dy presje zero shtatë) lekë pa 

TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.   

 

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´. 

  

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

_______________________ 

Armando SUBASHI 
 


