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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA PATOS

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: B.O.E "6 D - PLAN" Sh.p.k Tiranë dhe “KTHELLA” Sh.p.k Lezhë

Tirane Njesia Nr.7, Bulevardi "Gjergj Fishta", Kulla 3, kati i pare.

Lezhe Rreshen Kompleksi Kthella Resort, Rr. "Shen Vicenso De Paolo", perballë varrezava të
Qytetit Rreshen

Datë 27.03.2019

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-07654-02-13-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitim i rrjetit Ujites me Kanalin V-4 ,gjatesia 465ml
dhe sekondar 400ml te fshatit Beline, Zharrez”.

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 “6 D - PLAN ” sh.p.k. Tiranë, me nr. NIPT L62717405H, në bashkëpunim me

shoqërinë “KTHELLA” sh.p.k. Lezhë me nr. NIPTJ69303023D ofron vlerën sipas preventivit

3 134 600 (tre million e njëqind e tridhjetë e katër mijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “ALUERA” sh.p.k Fier rruga Mihal Bego, me nr. NUIS K33222403W , në bashkëpunim

me shoqërinë “LLAZO” sh.p.k. Fierrruga Këmishtaj me nr.NUIS K24218401Kofron vlerën sipas

preventivit 3 829 000(tre million e tetëqind e njëzet e nëntëmijë) lekë pa TVSH.

 Shoqëria “ARDITI-06” sh.p.k Fier rruga Pinollopi Piro, me nr. NUIS K63027403V, ofron

vlerën sipas preventivit 3 696 200(tre million e gjashtëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e

dyqind) lekë pa TVSH.

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

preventivit 3 029 072 (tre million e njëzet e nëntë mijë e shtatëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.
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 Shoqëria “SHËNDËLLI” sh.p.k Fier rruga Andon Profka, me nr. NUIS K07904803N, ofron

vlerën sipas preventivit 3 700 700(tre million e shtatëqind mijë e shatëqind) lekë pa TVSH.



Eshte skualifikuar operatori ekonomik si me poshtë :
1) Shoqëria “ALUERA” sh.p.k Fier rruga Mihal Bego, me nr. NUIS K33222403W , në

bashkëpunim me shoqërinë “LLAZO” sh.p.k. Fierrruga Këmishtaj, kishte mangësi të

dokumentave ligjore.

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

- Nuk plotësojnë pikën 2 (dy)tek kriteret e veçanta të kualifikimitpër dëshmitë e mjeteve që

nevojiten për ekzekutimin e kontratës, kanë një kamion me dokumenta të plotënga dy që

kërkohet si dhe nuk kanë asnjë dokumentacion lidhur me 2 autobetonieret e kerkuara.

- Nuk plotësojnë pikën 3 (tre) për punonjësit të cilët duhet të figurojnë si drejtues teknik, ku

kërkohet Inxhinier Ndertimi dhe Inxhinieri i tyre nuk figuron në të gjithë periudhën e

kërkuar në listpagesëte kriteret ku përveç kësaj i mungon edhe cv.

- Nuk plotësojnë pikën 4 (katër) ku operatoi ekonomik duhet të ketë 1 (një) mjek ndërmarrje

dhe operatorit Aluera i mungon mjeku.

- Ju mungon grafiku i punimeve.

2) Shoqëria “ARDITI-06” sh.p.k Fier rruga Pinollopi Piro, me nr. NUIS K63027403V  kishte

mangësi të dokumentave ligjore.

Mangësitë e dokumentave ligjore të shoqerisë“ARDITI-06” sh.p.k Fier, janë si më poshtë :

- Operatorit i mungon shtojca 4 për Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit si dhe preventivi i

punimeve është i pafirmosur.

- Nuk plotëson pikën 2 (dy)tek kriteret e veçanta të kualifikimitpër dëshmitë e mjeteve që

nevojiten për ekzekutimin e kontratësnë të cilën kerkohen:

→2 kamiona mjetet që kanë paraqitur nuk janë me dokumentacionin e plotë përkatësisht

mjetet me targa FR2393D ; FR3854D; AA420BY; AA421BY.

→Mungon prese betoni,

→Mini fadrome,

→mini autobetonier veteshkarkuese 3.5 m3

→2 autobetonieret e kerkuara.

- Nuk plotëson pikën 3 (tre) për punonjësit të cilët duhet të figurojnë si drejtues teknik dhe të

jenë në listpagesë për periudhën Janar 2018-Dhjetor 2018, ku kërkohet Inxhinier Ndertimi,

Inxhinier Topograf, Inxhinier Hidroteknik, dy prej inxhinierëve të shoqërisë përkatësisht

Inxhinieri Gjeodet Enerik Elpenoria nuk është në listpagesën e kërkuar dhe Inxhinieri

Hidroteknik Evarist Kolici nuk është në listpagesë, nuk ka diplomen dhe mungon kontrata,

dokumenta të cilat kerkohen për kualifikim. Gjithashtu për realizimin e punimeve operatori

duhet te ketë mesatarisht 20 punonjës për periudhën Janar 2018-Dhjetor 2018 dhe mesatarja e

tij është 19 punonjës.

- Nuk plotëson pikën 4 (katër) ku operatoi ekonomik duhet të ketë 1 (një) mjek ndërmarrje dhe

mjeku i paraqitur Erblin Dollkaj ka magësi të dokumentacionit si :

→nuk është në listpagesën e kërkuar në kriter
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→mungon libreza e punës si dhe cv.

- Nuk plotëson pikën 5 (pesë) ku operatori ekonomik duhet të ketë 4 Manovratorë përkatësisht 2

automakinist dhe 2 eskvatorist dhe i mungojnë të katër manovratorët.

3) Shoqëria “SARK” sh.p.k Fier rruga Skënderbej, me nr. NUIS K52531415Hkishte mangësi të

dokumentave ligjore.

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

- Nuk plotëson pikën 2 (dy)tek kriteret e veçanta të kualifikimitpër dëshmitë e mjeteve që

nevojiten për ekzekutimin e kontratësnë të cilën kerkohen:

→mungonje 2 autobetonieret, pasi ato qe ju keni hedhur i keni pa kontrata noteriale.

→mini fadrome dhe mini autobetoniere veteshkarkuese 3.5 m3.

- Nuk plotëson pikën 3 (tre) për punonjësit të cilët duhet të figurojnë si drejtues teknik dhe

të jenë në listpagesë për periudhën Janar 2018-Dhjetor 2018, ku kërkohet Inxhinier

Ndertimi, Inxhinier Topograf, Inxhinier Hidroteknik dhe Inxhinieri i Ndërtimit Rozina

Tabaku nuk figuron në të gjithë periudhën e kërkuar te kriteret .

- Nuk plotëson pikën 4 (katër) ku operatoi ekonomik duhet të ketë 1 (një) mjek ndërmarrje

dhe mjeku i paraqitur Sofie Kryeziu i mungon libreza e punës.

- Nuk plotëson pikën 5 (pesë) ku operatori ekonomik duhet të ketë 4 Manovratorë

përkatësisht 2 automakinist dhe 2 eskvatorist, operatori ka një automakinist dhe një

eskavatoristë si dhe tre manovratore të cilët figurojnë vetëm në periudhën e Janar 2018

dhe jo më vonë.

4) Shoqëria “SHËNDËLLI” sh.p.k Fier rruga Andon Profka, me nr. NUIS K07904803N, kishte

mangësi të dokumentave ligjore.

Mangësitë e dokumentave ligjore të shoqerisë “SHËNDËLLI” sh.p.k Fier, janë si
më poshtë :
- Nuk plotëson pikën 2 (dy)tek kriteret e veçanta të kualifikimitpër dëshmitë e mjeteve që

nevojiten për ekzekutimin e kontratësnë të cilën kerkohen:

→ 2 kamiona dhe kanë vetëm një me dokumenta të plotë ndërsa mjetet e tjera që kanë hedhur

kanë vetëm kontratat e qersë.

→ mungonje 2 autobetonieret, pasi ato qe kanë hedhur nuk janë deklaruar në shtojcën 9 mbi

disponimin e makinerive.

→ skanë presë betoni

→ mini fadrome dhe mini autobetoniere vetëshkarkuese 3.5 m3.

- Nuk plotëson pikën 5 (pesë) ku operatori ekonomik duhet të ketë 4 Manovratorë përkatësisht 2

automakinist dhe 2 eskvatorist, operatori ka2 eskavatoristë dhe një automakinist me letra të

sakta të tjerët nuk janë me dokumetat e kërkuara.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Bashkimi I Operatorëve
Ekonomik “6 D - PLAN ” sh.p.k. Tiranë, me adresë Tirane Njesia Nr.7, Bulevardi "Gjergj
Fishta", Kulla 3, kati i pare me nr. NIPT L62717405H, në bashkëpunim me shoqërinë
“KTHELLA” sh.p.k Lezhë me adresë Lezhe Rreshen Kompleksi Kthella Resort, Rr. "Shen
Vicenso De Paolo", perballë varrezava të Qytetit Rreshen me nr. NIPT J69303023D ofron vlerën
sipas preventivit 3 134 600 (tre million e njëqind e tridhjetë e katër mijë e gjashtëqind) lekë
pa TVSH pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.
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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 19.03.2019

Ankesa: ka ose jo NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR
Rajmonda BALILAJ


