
 

 

 

 

Nr._________Prot.        Date, me 26.07.2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

26/07/2022] 

Drejtuar: NDREGJONI Sh.p.k me Nr Nipit K31329048I 
 

Adresa: TIRANE, Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr.32, Hyrja 8, Kodi postar 1017 
 

Procedura e prokurimit/lotit: "Procedurë e Hapur - Pune" 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-34896-06-30-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rehabilitim Rrjeti Ujesjellesi +KUN ne Valias te Vjeter” 

Fondi limit: 16,591,114 (Gjashtëmbëdhjete milion e pesëqindë e nëntëdhjetë e një mijë e njëqind e 

katërmbëdhjet ) lekë pa tvsh. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 4 (katër) muaj  nga data e lidhjes 

së kontratës. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

 

 

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

përkatëse të ofruara: 

 

1. NDREGJONI Sh.p.k                                  K31329048I 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 16 136 050 (Gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e pesëdhjetë ) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. LIQENI VII Sh.a                   K01730502W 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 16 409 900 (Gjashtëmbëdhjetë milion e katërqind e nëntë mijë e nëntëqind ) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

3. NDERTIMI Sh.p.k       K11325002C 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 16 566 950 (Gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë ) leke 

pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 



Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. LIQENI VII Sh.a                   K01730502W 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

- OE ne shtojcen nr.8 “Formulari I vetdeklarimit” ka deklaruar te gjitha paisjet dhe makinerite qe ai 

disponon ne permbushjen e kontrates. Nga verifikimi I deklarimit rezulton se OE nuk disponon te 

gjitha makinerite dhe metet e kerkuaras perkatesisht: 

 

Nr Lloji i makinerive Pronësia  Njësia Sasia 

 

Kamion me vinc me 

kapacitet vinci mbi 5 ton 

në pronësi ose me 

qera copë 2 

4 Ekskavator me goma 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

9 

Aparature per bashkim 

tubacionesh me metoden 

 “ Elektro Fusion ” 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

7 Autobitumatrice  

në pronësi ose me 

qera cope 1 

15 Vibrator 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

16 Tokmak elektrik 

në pronësi ose me 

qera copë 2 

21 Saldatrice 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

 Paisje per hekurthyes 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

10 

Aparature per bashkim 

tubacionesh me metoden 

 “koke me koke ” 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

11 

Paisje elektronike për 

matjen e presionit të ujit 

sipas 

standartit EN805 me 

printer automatic 

elektronik + Pompe 

presioni 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

12 

Pajisje e lëvizshme me 

ultratinguj për matjen e 

rrjedhjes/prurjes ( Pajisja 

digitale ) 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

13 

Instrument i kombinuar për 

PH, Ocugen, 

Temperaturën, Trazimin 

dhe mbetjet e klorit 

( Pajisja digitale ) 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

 

 Karroca dore minimumi 10 (dhjetë) copë 

 Fikse zjarri 5 (pese) copë 

 

Duke mos plotesuar kriterin e vecante per kualifikim “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.11 

 



- OE ne shtojcen nr.8 “Formulari I vetdeklarimit” ka deklaruar stafin inxhinierik, teknik dhe 

specialiste qe ai disponon ne permbushjen e kontrates. Nga verifikimi I deklarimit rezulton se OE 

nuk disponon te gjithe specialistet e kerkuar perkatesisht: 

 Punonjës Pllakashtrues       1 (nje) 

 Punonjës Murator                                1 (nje) 

 Punonjës suvaxhi                1 (një) 

 Punonjës Teknik Hidraulik                  1 (një) 

 Manovratore      3 (tre) 

 Punonjës Saldimi                                 1 (nje) 

 

Duke mo plotesuar kriterin e vecante per kualifikim “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.4 

 

- OE ne shtojcen nr.8 “Formulari I vetdeklarimit” nuk ka deklaruar dhe as ka paraqitur ne spe 

certifikatat ISO perkatesisht: 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 45001 

Duke mos plotesuar kriterin e vecante per kualifikim “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 

 

- OE nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes duke mosplotesuar kriteret e vecanta per kualifikim pika 1/b 

 
2.NDERTIMI Sh.p.k       K11325002C 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

OE ne shtojcen nr.8 “Formulari I vetdeklarimit” ka deklaruar te gjitha paisjet dhe makinerite qe ai disponon 

ne permbushjen e kontrates. Nga verifikimi I deklarimit rezulton se OE nuk disponon te gjitha makinerite 

dhe metet e kerkuaras perkatesisht: 

 

Nr Lloji i makinerive Pronësia  Njësia Sasia 

2 

Kamiona vetshkarkues  me 

kapacitet mbajtës 5-  10 ton 

për secilin kamion 

në pronësi ose me 

qera copë 3 

 4 Minifadrome 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

9 

Aparature per bashkim 

tubacionesh me metoden 

 “ Elektro Fusion ” 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

6 Grejder  

në pronësi ose me 

qera cope 1 

7 Autobitumatrice  

në pronësi ose me 

qera cope 1 

19 

Trencher per hapje kanali 

dhe prerje asfalti 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

8 Asfaltoshtruese  

në pronësi ose me 

qera copë 1 

 Paisje per hekurthyes 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

23 Matrapik 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

10 

Aparature per bashkim 

tubacionesh me metoden 

 “koke me koke ” 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

11 

Paisje elektronike për 

matjen e presionit të ujit 

sipas 

në pronësi ose me 

qera copë 1 



standartit EN805 me 

printer automatic 

elektronik + Pompe 

presioni 

12 

Pajisje e lëvizshme me 

ultratinguj për matjen e 

rrjedhjes/prurjes ( Pajisja 

digitale ) 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

13 

Instrument i kombinuar për 

PH, Ocugen, 

Temperaturën, Trazimin 

dhe mbetjet e klorit 

( Pajisja digitale ) 

në pronësi ose me 

qera copë 1 

 

 Kokore mbrojtëse minimumi 44 (dyzete e kater ) copë 

 Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 2 (dy) copë  

 Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 10 (dhjetë) copë  

 Karroca dore minimumi 10 (dhjetë) copë 

 Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 20 (njëzet) copë 

 Fikse zjarri 10 (dhjetë) copë 

 Jelekë minimum 44 (dyzete e kater ) copë 

 

Duke mos plotesuar kriterin e vecante per kualifikim “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.11 

 

OE ne shtojcen nr.8 “Formulari I vetdeklarimit” ka deklaruar stafin inxhinierik, teknik dhe specialiste qe ai 

disponon ne permbushjen e kontrates. Nga verifikimi I deklarimit rezulton se OE nuk disponon te gjithe 

specialistet e kerkuar perkatesisht: 

 

 Punonjës Teknik Hidraulik                  1 (një) 

 Punonjës Hidraulik                              2 (dy)  

 Punonjës Hekurkthyes                         2 (dy) 

 Punonjës Konstruksione Metalike       1 (një) 

 Punonjës Saldimi                                 2 (dy) 

- Duke mo plotesuar kriterin e vecante per kualifikim “Kapaciteti teknik”, pika 2.3.4 

 

OE nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes duke mosplotesuar kriteret e vecanta per kualifikim pika 1/b 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se NDREGJONI Sh.p.k me Nr. Nipt: K31329048I, me 

Adresë:  TIRANE, Njesia Bashkiake Nr.8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr.32, Hyrja 8, Kodi postar 1017 

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 16 136 050 (Gjashtëmbëdhjetë milion e njëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e 

pesëdhjetë ) leke pa tvsh  totali i pikëve të marra [_____] 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 

Gentjan MURATAJ 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 


