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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA PATOS

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. _______ Prot. Patos, më
___/____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: BOE “KEVIN” sh.p.k Tiranë dhe “SHPRESA AL ” sh.p.k. Tiranë

Datë 17.05.2019

Procedura e prokurimit: Tender i Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-00204-12-19-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i rrugës “Alit Gjeriti” Zharrëz ,
Patos.

Afati : 3 muaj nga nënshkrimi i kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike

[Data[Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e
favorshme  

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse
të ofruara:

 Shoqëria “SHKËLQIMI 07” sh.p.k Fier, Rruga Nacionale Ballsh – Fier, me nr. NUIS

K68121808Ë ofron vlerën sipas preventivit 8 000 000 (tetë milion e shtatëqind e

njëzet e tetë mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “ARBËRIA” sh.a Fier, me nr. NUIS J62903522G, në bashkëpunim me

shoqërinë “KOLA INVEST ” sh.p.k. Fier me nr. NUIS K93103401G ofron vlerën

sipas preventivit 11 862 665 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy

mijë e gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “B-93” sh.p.k Fier, me nr. NUIS J62903508R, në bashkëpunim me

shoqërinë“RIVIERA” sh.p.k Tiranë, ofron vlerën sipas preventivit 9 648 550 (nëntë

milion e gjashtëqind e dyzet e tetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “KEVIN” sh.p.k Tiranë Rruga Adem Jashari, me nr. NUIS K71401004,në

bashkëpunim me shoqërinë “SHPRESA AL ” sh.p.k. Tiranë me nr. NUIS

K31321021N ofron vlerën sipas preventivit9 129 835 (nëntë milion e njëqind e njëzet

e nëntë mijë e tetëqind e tridhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “SIRETA 2F” sh.p.k Tiranë, me nr. NUIS K51501008J, ofron vlerën sipas
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preventivit 11 111 000 (njëmbëdhjetë milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë) lekë pa

TVSH.

 Shoqëria “SARDO” sh.p.k Fier Rruga Xoxi Andoni,me nr. NUIS K13120402Ë,në

bashkëpunim me shoqërinë “LABI ” sh.p.k. Vlorë Rruga Sadik Zotaj me nr. NIPT

J67209289N ofron vlerën sipas preventivit 11 111 300 (njëmbëdhjetë milion e

njëqind e njëmbëdhjetë mijë e treqind) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “SARK” sh.p.k Fier Rruga Skënderbej, me nr. NUIS K52531415H, ofron

vlerën sipas preventivit 10 160 695 (njëmbëdhjetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë

mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “SHENDELLI” sh.p.k Fier, me nr. K07924803N, ofron vlerën sipas

preventivit 0 (zero) lekë pa TVSH.

* * *

Është skualifikuar si mëposhtë:

1) Shoqëria “SIRETA 2F” sh.p.k Tiranë, me nr. NUIS K51501008J kishte mangësi të

dokumentave ligjore.

Mangësitë e dokumentave ligjore të shoqerisë, janë si më poshtë :

-Nuk plotëson pikën 5 (pesë)tek kriteret e vecanta te kualifikimitpër dëshmitë e

mjetëve, që ka në dispozicion operatori ekonomik,përkatësisht kërkohen 3 copë makina

vetëshkarkuese 10-20 ton dhe operatori ka dy me dokumenta të plotë, kamioni me targë

A586 IC nuk është me dokumentat e skta pas ii mungon polisa e sigurimit teknik e cila

ka skaduar në datë 28.11.2018.

-Nuk plotëson pikën 7 (shtatë) për stafin drejtues në të cilën kërkohet një Inxhinier

Topograf dhe konkretisht ju keni një Inxhinier Gjeodet i cili nuk është në listpagesën e

kërkuar dhe nuk ka cv.

-Nuk plotëson pikën e) për vërtetimin për shlyerjen e të gjitha detyrimeve të energjisë

elektrike jo më herët se 30 ditë operatori ka një vërtettim në datë 19.12.2018 dhe një

fature pagese në datë 24.01.2019 por që është më shumë se 30 ditë.

2) Shoqëria “SARDO” sh.p.k Fier Rruga Xoxi Andoni,me nr. NUIS K13120402Ë,në

bashkëpunim me shoqërinë “LABI ” sh.p.k. Vlorë Rruga Sadik Zotaj me nr. NIPT

J67209289N, kishte mangësi të dokumentave ligjore.

Mangësitë e dokumentave ligjore të shoqerisë “SARDO” sh.p.k Fier, janë si më poshtë

:

- Nuk plotëson pikën 5 (pesë)tek kriteret e vecanta te kualifikimitpër dëshmitë e

mjetëve, që ka në dispozicion operatori ekonomik,përkatësisht kërkohen 3 copë

makina vetëshkarkuese 10-20 ton dhe operatori SARDO ka dy me dokumenta të

plotë përkatësisht kamioni FR 5771 D dhe kamioni AA143 GV ndërsa dy mjetet e

tjera janë një kamion me vinç me targë AA870 EK dhe kamionçina me targë

AA792 NI të cilat nuk janë me kapacitetet e kërkuara, ndërsa operatori tjetër LABI

të dy mjetet i ka me mungesë dokumentacioni, mjeti AA134 HS i ka skaduar

certifikata e transportit në datë 18.01.2019 dhe mjetit tjetër me targë VL 4863 B ka

skaduar polisa e sigurimit teknik në datë 3.12.2018 dhe Certifikata e kontrollit

teknik në datë 18.01.2019.



Adresa: Lagjja “Naftëtari”, Rruga “ Unaza” ,www.bashkiapatos.gov.al

- Nuk plotëson pikën 7 (shtatë) për stafin drejtues në të cilën kërkohet një Inxhinier

Ndërtimi dhe të dy opëratorëve ju mungon ne stafin e tyre drejtues.

- Nuk plotëson pikën 8 (tetë) lidhur me stafin e punëtorëve të cilët duhet të jenë të

pajisur me dëshmi dhe kontrata pune, përkatësisht ju mungon tekniku i ndërtimit,

tekniku topograf dhe dy eskavatoristët nuk i keni me dokumentat e kërkuar.

3) Shoqëria “SARK” sh.p.k Fier Rruga Skënderbej, me nr. NUIS K52531415H, kishte

mangësi të dokumentave ligjore.

Mangësitë e dokumentave ligjore të shoqerisë“SARK” sh.p.k Fier, janë si më poshtë :

-Nuk plotëson pikën 5 (pesë)tek kriteret e vecanta te kualifikimitpër dëshmitë e

mjetëve, që ka në dispozicion operatori ekonomik, përkatësisht kërkohet mjeti Grejder

1 copë dhe ju mungon dokumentacioni i saktë. Mungon fabrika e asfaltobetonit si dhe

mjeti autobot uji.

- Nuk plotëson pikën 8 (tetë) lidhur me stafin e punëtorëve të cilët duhet të jenë të pajisur me
dëshmi dhe kontrata pune, përkatësisht ju mungon tekniku i topografit, dhe
automakinisti i kerkuar nuk është në listpagesën e kërkuar.

4) Shoqëria “SHENDELLI” sh.p.k Fier, me nr. K07924803N,kishte mangësi të

dokumentave ligjore.

Nuk kanë hedhur asnjë nga dokumentacionet e kërkuara nga Autoriteti Kontraktorë,
përveç QKR dhe për këtë arsye s’kualifikohen automatikisht.
5) Shoqëria “SHKËLQIMI 07” sh.p.k Fier, Rruga Nacionale Ballsh – Fier, me nr.
NUIS K68121808Ë nuk kishte mangësi të dokumentave ligjore, por oferta është
anomalisht e ulët, dhe pas argumentimit komisioni merr vendimin që oferta e paraqitur
nga operatori “Shkëlqimi 07” nuk garanton realizimin me sukses të investimit dhe për
rrjedhojë, refuzohet.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Bashkimi i Operatorëve
Ekonomik Shoqëria “KEVIN” sh.p.k Tiranë, Rruga Adem Jashari, Nd. 4, Hyrja 10
me nr. NUIS K71401004,në bashkëpunim me shoqërinë “SHPRESA AL ” sh.p.k.
Tiranë me nr. NUIS K31321021N ofron vlerën sipas preventivit 9 129 835 (nëntë
milion e njëqind e njëzet e nëntë mijë e tetëqind e tridhjetë e pesë) lekë pa
TVSH, pikët totale të marra është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Patos ,zyra e protokoll arshives
dokumentat origjinale ose kopje te noterizuara ,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,
procedura do të anullohet, 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 09.05.2019

Ankesa: ka ose jo KA
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(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

- Ankesa me nr.600 prot, datë 01.03.2019 e operatorit ekonomik “B93” shpk Fier ka marre
pergjigje me shkresen nr.600/5 prot, datë 06.03.2019.
- Ankesa me nr.622 prot, datë 04.03.2019 e BOE “Kevin Construksion shpk & Shpresa Al”
shpk Tiranë ka marre pergjigje me shkresen nr.622/4 prot, datë 06.03.2019
- Ankesa me nr.623 prot, datë 04.03.2019 e BOE “SARDO shpk Fier & LABI” shpk Vlorë ka
marre pergjigje me shkresen nr.623/4 prot, datë 06.03.2019.
-Ankesa me nr.712 prot datë 15.03.2019 nga BOE Kevin Construksion dhe Shpresa Al shpk
Tirane ka marre pergjigje me shkresen nr.712/4 prot, datë 25.03.2019.
Per kete procedure ka vendim te KPP-se me Nr. 256/2019, date 02/05/2019.

TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR
Rajmonda BALILAJ


