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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA  

 
     BASHKIA SHIJAK 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 
Për:  SHKËLQIMI 07 sh.p.k 
Adresa: Fier Qendër ,  Mallakastër Belishovë , Fshati Belishovë, rruga nacionale "Ballsh Fier", 
zona kadastrale 1143 , numër pasurie 186/7. 
   

* * * 
Procedura e prokurimit:  Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) . 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-15129-12-14-2021. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rindërtim i objektit social kulturor, Pallati i Kulturës, Bashkia 

Shijak”, me fond limit 190.601.138 (njëqind e nëntëdhjetëmilionë e gjashtëqind e njëmijë e njëqind 
e tridhjetë e tetë) lekë pa TVSH, i vënë në dispozicion nga të ardhurat e buxheti i shtetit, me 
kohëzgjatje kontrate 10 muaj. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 15.12.2021,  Numri 
182 ] 
 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
1. Operatori ekonomik SHKËLQIMI 07  sh.p.k,   numri i NIPT-it : K68121808W 
2. Operatori ekonomik KEVIN CONSTRUKSION  sh.p.k,   numri i NIPT-it : K71401004W 
3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë  A.L-ASFALT sh.p.k,   numri i NIPT-it : K81511508A  dhe 

HTM sh.p.k, numri i NIPT-it : K97006004D 
 

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazën tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. Operatori ekonomik SHKËLQIMI 07  sh.p.k,   numri i NIPT-it : K68121808W  
Vlera: 189.000.000 ( njëqind e tetëdhjetë e nëntë milionë) lekë pa TVSH. 
 
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë  A.L-ASFALT sh.p.k,   numri i NIPT-it :  
K81511508A  dhe HTM sh.p.k, numri i NIPT-it : K97006004D 
Vlera: 190.070.389 (njëqind e nëntëdhjetëmilionë e shtatëdhjetëmijë e treqind e tetëdhjetë e nëntë) 
lekë pa TVSH. 
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm (në fazën e parë të procedurës) : 
1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë  STERKAJ  sh.p.k,   numri i NIPT-it :  

J68310708M  dhe Energji Dizajn Konstruksion sh.p.k, numri i NIPT-it : M11524503U. 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
a. Referuar nenit 88 te VKM nr. 285, date 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave te Prokurimit 

Publik”, BOE nuk ka përcaktuar pjesët e punës që do të kryejë secili nga anetaret e këtij bashkimi, 
kërkesat për kualifikim, ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të 
përmbushen nga bashkimi, në perputhje me përqindjen ose natyren e pjesëmarrjes në punë, 
shërbim ose furnizim, të përcaktuara në akt marreveshje. Në këto kushte nuk vërtetohet plotësimi 
që do të kryeje secili nga anëtaret e këtij bashkimi, për kapacitetin teknik, pika 2.3. 

b. OE “Energji Dizajn Konstruksion” shpk nuk ka vërtetim për pagesën e taksave vendore 2021 
c. OE “Energji Dizajn Konstruksion” shpk nuk ka vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të energjisë 

elektrike. 
d. OE “STERKAJ” shpk nuk ka vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike 
e. OE “STERKAJ” shpk ka paraqitur në dokumentet e tenderit Licensën me nr. NZ. 1354/19, e cila 

është e pavlefshme pasi kanë ndryshuar disa elemente të saj. Në Licensen NZ. 1354/19 drejtues 
teknike te shoqerise jane edhe Gentian Kallfa, Elida Milo. Nga verifikimi i listëpagesave të 
paraqitura rezulton që: 
Gentian Kallfa nuk figuron në listëpagesen Nentor 2021 
Elida Milo nuk figuron në listepagesen Nëntor 2021 
Shoqeria “STERKAJ” shpk ka detyrimin qe 10 dite pasi drejtuesit e mesiperm jane larguar si te 

punesuar nga shoqeria, te bente ndryshimin ne Licensen e Zbatimit. Sa me siper, licensa NZ. 
1354/19 eshte e pavlefshme. 

f. BOE “STERKAJ” shpk & “Energji Dizajn Konstruksion” shpk nuk ka paraqitur specialistet si 

më poshtë: 2 teknike ndertimi, 1 elektricist, 1 hidraulik, 2 bojaxhinj, 1 hidroizolues, 2 muratore, 
5 karpentiere, 3 hekurkthyes, 1 ekskavatorist, 2 buldozieriste dhe 1 automakinist. 

g. Mungon një ekskavator me kove 0.25 m3 (ai i paraqitur nuk ka kolaudim) 
h. Mungon një vinc kulle 6-10 ton 
i. Për fadromën e deklaruar nga “Energji Dizajn Konstruksion” shpk me targa DR1616F mungon  

leja e qarkullimit te mjetit , mungon foto dhe certifikata e transportit të mjetit . 
 
2. Bashkimi  i operatorëve ekonomikë Viante Konstruksion  sh.p.k,   numri i NIPT-it : K47103804L  

dhe LLAZO sh.p.k, numri i NIPT-it : K24218401K 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
a. Për BOE “Viante Konstruksion” shpk & “LLAZO” shpk ,  KVO gjatë shqyrtimit të 

dokumentacionit të kërkuar në fazën e parë konstatoi se, referuar nenit 88 të VKM nr. 285, datë 
19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” , BOE nuk ka përcaktuar pjesët e 
punës që do të kryejë secili nga anëtaret e këtij bashkimi, kërkesat për kualifikim, ekonomike, 
financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga bashkimi, në perputhje me 
përqindjen ose natyrën e pjesëmarrjes në punë, shërbim ose furnizim, të përcaktuara në akt 
marreveshje. Në këto kushte nuk vërtetohet plotësimi që do të kryejë secili nga anëtaret e këtij 
bashkimi, për kapacitetin teknik, pika 2.3. KVO duke analizuar vetëm një element, numrin e 
punonjesve 100, të kërkuar nga AK, dhe përqindjen e pjesëmarrjes së përcaktuar në akt 
marreveshje (“Viante Konstruksion” shpk 60% + “LLAZO shpk 40%”) duhet që “Viante 

Konstruksion” shpk të kishte një fuqi punëtore për muajin nentor 2021 prej 60 punonjesish, në 

një kohë që Listpagesa e paraqitur nga “Viante Konstruksion” shpk (dokument ky jo në formën e 
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duhur ligjore, pasi është i paplote si dhe i mungon nënshkrimi elektronik) ka vetëm 50 punonjes 
duke mos e permbushur këtë kriter.  

b. OE “Viante Konstruksion” shpk nuk ka paraqitur listepagesen e muajit Nëntor 2021, sic kërkohet 
në DST, te konfirmuar nga autoriteti perkates, i mungon 1 flete dhe nenshkrimi elektronik duke 
e bere dokumentin e pasakte. 

c. OE “LLAZO” shpk ka paraqitur në dokumentet e tenderit Licensen me nr. NZ. 4838/16, e cila 

është e pavlefshme pasi kanë ndryshuar disa elemente të saj. Në Licensen NZ. 4838/16 drejtues 
teknike të shoqerisë janë edhe Artid Alla, Berti Xhepollari. Nga verifikimi i listepagesave të 
paraqitura rezulton se: 
Artid Alla nuk figuron në listepagesen Nentor 2021 
Berti Xhepollari nuk figuron në listepagesën Nëntor 2021 
Shoqeria “LLAZO” shpk ka detyrimin qe 10 dite pasi drejtuesit e mesiperm jane larguar si te 

punesuar nga shoqeria, të bëntë ndryshimin ne Licensen e Zbatimit. Sa me siper, licensa NZ. 
4838/16 eshte e pavlefshme. 

d. BOE nuk ka paraqitur 1 hekurkthyes nga 9 të kërkuar.   
e. BOE nuk ka paraqitur një punonjës përgjegjës për sigurinë dhe mbrojten e shëndetit në punë.  
f. Për mjetet e deklaruara me kontratë qiraje me shoqërinë Euro-Beton datë 26.03.2020 me targa 

TR 1485 N, TR 4047 R, TR 5961 K, TR 5962 K, TR 5957 K mungon certifikata e transportit pasi 
është për llogari të vet dhe jo për të tretë dhe me qira.  

 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë SHKËLQIMI 07  sh.p.k,   numri i NIPT-
it : K68121808W dhe adresë: Fier Qendër ,  Mallakastër Belishovë , Fshati Belishovë, rruga nacionale 
"Ballsh Fier", zona kadastrale 1143 , numër pasurie 186/7 se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e 
vlerësuar me 96.66 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Shijak, Lagja Erzen, nr.tel:  +3555674834342 
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë)  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 kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera 
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 17.03.2022 
 
Ankesa: Jo. 
 

 

 

 

 

 

 


	Për:  SHKËLQIMI 07 sh.p.k

