BASHKIA DURRËS
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE
SEKTORI I PROKURIMEVE
Nr.______prot.

Durrës, më____.____.2022

Shtojca 12
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Drejtuar:

K.TURJA me NIPT: K81314014A me adresë: Durrës, Bubq, Budull,
pranë Urës së Gjolës.

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e Hapur (punë)
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-01774-07-27-2021
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion rruga Liqenit të Radës, Manëz.
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

X

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm
me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. SHKELQIMI 07

K68121808W

Vlera: 6.300.000 (gjashtë milion e treqind mijë) lekë
2. K-AAV

L51506025C

Vlera: 6.601.320 (gjashtë milion e gjashtëqind e një mije e treqind e njëzet) lekë
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3. KOMBEAS

K88103301J

Vlera: 6.668.248 (gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjet e tetë mijë e dyqind e dyzet e

tetë) lekë
4. K.M.K

L78223801E

Vlera: 6.806.810 (gjashtë milion e tetëqind e gjashtë mijë e tetëqind e dhjetë) lekë
5. K.TURJA

K81314014A

Vlera: 7.418.680 (shtatë milion e katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjet)
lekë
6. LIQENI VII

K01730502W

Vlera: 8.077.150 (tetë milion e shtatëdhjet e shtatë mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë
7. DAJTI PARK 2007

K11507003S

Vlera: 8.576.060 (tetë milion e pesëqind e shtatëdhjet e gjashtë mijë e gjashtëdhjet) lekë
8. LEON KONSTRUKSION

K71820009I

Vlera: 9.937.026 (nentë milion e nëntëqind e tridhjet e shtatë mijë e njëzet e gjashtë) lekë
9. SARK

K52531415H

Vlera: 10.050.750 (dhjetë milion e pesëdhjet mijë e shatëqind e pesëdhjetë) lekë
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

Për ofertuesin SHKELQIMI 07 me vlerë të ofertës 6,300,000 lekë,
1. Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per disponimin e stafit mbështetës
(jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), pasi nuk ka paraqitur
dhe as vetedeklaruar teknik ndertimi.
KVO vendos qe ofertuesi SHKELQIMI 07 të mos kualifikohet.
- Për ofertuesin K-AAV me vlerë të ofertës 6,601,320 lekë
1. Nuk permbush piken 2.2.a) te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, pasi vertetimi i
paraqitur per shlyerjen e detyrimeve per taksat dhe tarifat vendore i perket vitit 2018.
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2. Nuk permbush piken 2.2.b) te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, pasi bilancet e
paraqitura per vitet 2018, 2019, 2020, kane raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit.
3. Nuk permbush piken 2.2.c) te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, pasi xhiro e
deklaruar eshte per vitet 2016, 2017, 2018, ne te cilen xhiro e vitit 2018 eshte 0 (zero).
Nderkohe nuk ka paraqitur xhiron per periudhen e kerkuar (2018, 2019, 2020).
4. Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per disponimin e stafit mbështetës
(jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), pasi nuk ka paraqitur
dhe as vetedeklaruar teknik ndertimi.
5. Nuk permbush piken 2.3.e) te Kapacitetit Teknik per disponimin e punonjesve te
specializuar/te kualifikuar, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion dhe as vetedeklaruar
punonjesit e kerkuar.
6. Nuk permbush piken 2.3.g) te Kapacitetit Teknik per disponimin e mjeteve dhe
pajisjeve, pasi nuk ka vetedeklaruar se disponon automjet veteshkarkues me mase
maksimale te autorizuar 3.5-7.5 ton, automjet veteshkarkues me mase maksimale te
autorizuar 7.5-18 ton, fadrom me goma, autobot uji, makineri per vijezim boje.
7. Nuk permbush piken 2.3.h) te Kapacitetit Teknik, pasi certifikata ISO 9001 e
paraqitur, rezulton te kete skaduar me date 12.08.2021.
8. Nuk permbush piken 2.3.h) te Kapacitetit Teknik, pasi certifikata ISO 18001 e
paraqitur, rezulton te kete skaduar me date 12.08.2021.
9. Nuk permbush piken 2.3.h) te Kapacitetit Teknik, pasi certifikata ISO 39001 e
paraqitur, rezulton te kete skaduar me date 12.08.2021.
KVO vendos qe ofertuesi K-AAV të mos kualifikohet.

- Për ofertuesin KOMBEAS me vlerë të ofertës 6,668,248 lekë
1. Nuk permbush piken 2.2.a) te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, pasi nuk ka
paraqitur dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe
tarifave vendore, për vitin 2021 referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin
e taksave vendore”, si dhe sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak përkatës ku subjekti
ushtron aktivitetin, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.
2. Nuk permbush piken 2.3.c) te Kapacitetit Teknik per disponimin e personelit kryesor,
drejtues teknik në licencën e shoqërisë, pasi inxhinieri i ndertimit i paraqitur dhe
vetedeklaruar, nuk rezulton te jete drejtues teknik ne licencen e shoqerise.
3. Nuk permbush piken 2.3.g) te Kapacitetit Teknik per disponimin e mjeteve dhe
pajisjeve, pasi nuk ka paraqitur autobot uji. Mjeti i paraqitur dhe vetedeklaruar ne
permbushjen e ketij kriteri rezulton te jete K3 – Koke Terheqese (LA9619A).
KVO vendos qe ofertuesi KOMBEAS të mos kualifikohet.
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- Për ofertuesin K.M.K me vlerë të ofertës 6,806,810 lekë
1. Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per disponimin e stafit mbështetës
(jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), pasi nuk disponon
inxhinierin hidroteknik. Inxhinieri hidroteknik i paraqitur dhe vetedeklaruar, eshte
kontraktuar nga subjekti me date 30.08.2021, por referuar korrespondences ndermjet
Bashkise Durres dhe Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, nuk rezulton te jete
punonjes i shoqerise, dhe nuk disponohet nga shoqeria ne momentin e hapjes se
ofertave.
2. Nuk permbush piken 2.3.e) te Kapacitetit Teknik per disponimin e punonjesve te
specializuar/te kualifikuar, pasi:
nuk disponon numrin minimal te manovratoreve te kerkuar (7), pasi 3 prej tyre
jane kontraktuar nga subjekti me date 30.08.2021, por referuar korrespondences
ndermjet Bashkise Durres dhe Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, nuk rezultojne
te jene punonjes se shoqerise, dhe nuk disponohen nga shoqeria ne momentin e hapjes
se ofertave.
nuk disponon numrin minimal per drejtues mjeti (4), pasi te gjithe personat me
kete pozicion jane kontraktuar nga subjekti me date 30.08.2021, por referuar
korrespondences ndermjet Bashkise Durres dhe Drejtorise se Pergjithshme te
Tatimeve, nuk rezultojne te jene punonjes se shoqerise, dhe nuk disponohen nga
shoqeria ne momentin e hapjes se ofertave.
KVO vendos qe ofertuesi K.M.K të mos kualifikohet.

- Për ofertuesin LIQENI VII me vlerë të ofertës 8,077,150 lekë
1. Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per disponimin e stafit mbështetës
(jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), pasi nuk disponon
inxhinierin topograf. Inxhinieri topograf i paraqitur dhe vetedeklaruar, referuar
diplomes rezulton te jete inxhinier i burimeve natyrore me profil gjeomatike.
KVO vendos qe ofertuesi LIQENI VII të mos kualifikohet.

- Për ofertuesin SARK me vlerë të ofertës 10,050,750 lekë,
1. Sigurimi i Ofertes i paraqitur ka afat vlefshmerie 70 dite, ndersa ne dokumentat e
tenderit percaktohet afati i vlefshmerise prej 150 dite.
2. Nuk permbush piken 2.3.a) te Kapacitetit Teknik per pune te ngjashme, pasi
dokumentacioni i paraqitur nuk arrin vleren minimale te kerkuar ne DST.
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3. Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per disponimin e stafit mbështetës
(jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), pasi nuk ka paraqitur
dhe vetedeklaruar inxhinierin topograf.
4. Nuk permbush piken 2.3.g) te Kapacitetit Teknik per disponimin e mjeteve dhe
pajisjeve, pasi:
nuk ka paraqitur automjet veteshkarkues me mase maksimale te autorizuar 3.57.5 ton. Mjeti me targe AA673TY i paraqitur dhe vetedeklaruar ne permbushje te ketij
kriteri rezulton te jete koke terheqese me mase maksimale te autorizuar 33 ton.
nuk ka paraqitur autobot uji, pasi ka paraqitur dhe vetedklaruar fature tatimore
per bot uji, si edhe mjetin me targe AA857AZ i cili rezulton te jete autobetoniere.
KVO vendos qe ofertuesi SARK të mos kualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: K.TURJA, me NIPT
K81314014A
adresë: Durrës, Bubq, Budull, pranë Urës së Gjolës. se oferta e paraqitur me vlerë totale
prej 7.418.680 (shtatë milion e katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjet) lekë,
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
Emiriana Sako
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