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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

Nr.______prot. Vlorë, më ________
2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: [Shoqëria “SENKA”, adresa: Lagj. XHEVDET NEPRAVISHTA, LUSHNJE.]

***
Procedura e prokurimit: Tender i Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-19646-04-25-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Rikonstruksion i shkollës “24 Maji” dhe ambienteve
sportive, Vlorë”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [------------------] [------]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. Shoqëria “SENKA” J94808405Q
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera 81,099,865 (tetëdhjetë e një milion e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë
e pesë) lekë pa tvsh

2. BOE “COLOMBO” & “ED KONSTRUKSION” J82916489E
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera 65,024,033 (gjashtëdhjetë e pesë milionë e njëzetë e katër mijë e tridhjetë e tre) lekë pa
tvsh

3. Shoqëria “LEON KONSTRUKSION” K71820009I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Vlera 70,282,691 (shtatëdhjetë milionë e dyqind e tetëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e
nëntëdhjetë e një) lekë pa tvsh

4. Shoqëria “ELDA - VL” K67106202W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
nuk ka paraqitur dokumentacion dhe ofertë

5. Shoqëria “AIR KOMPONENT” L38820501I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
nuk ka paraqitur dokumentacion dhe ofertë

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
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1. BOE “COLOMBO” & “ED KONSTRUKSION” J82916489E
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2. Shoqëria “LEON KONSTRUKSION” K71820009I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

3. Shoqëria “ELDA - VL” K67106202W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

4. Shoqëria “AIR KOMPONENT” L38820501I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1. Shoqëria “LEON KONSTRUKSION”
- Nuk ka paraqitur vertetim se i ka shlyer taksat vendore per vitin 2018, ne vendin e ushtrimit te aktivitetit

Berat,
- Per te provuar se ka pjesë të stafit të punësuar një teknik hidraulik në përmbushje të pikës 2.3.4 ”Për

kapacitetin teknik” të dst, nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se dokumentacioni teknikut te paraqitur
nuk është i vërtetuar me diplomë, nga institucionet e arsimit të mesëm profesional të akredituara sipas ligjit
Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në RSH”.

- Nga verifikimi i dokumentacionit në përmbushje të pikës 2.3.6 ”Për kapacitetin teknik” të dst, rezulton se
operatori ekonomik ofertues nuk e disponon licencën kategoria III.2.B, por edhe ajo e paraqitur me kontratë
shërbimi ka për objekt mbetje të llojit skrap, si dhe është e pashoqëruar me aktin e miratimit.

- Makineria për shperndarrjen uniforme të kokrizave të gomës të barit artificial, në përmbushje përmbushje të
pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, e disponuar me kontratën e qirajsë me nr.1059 rep datë
27.05.2019 me shoqërinë “Neë Albajrak”, është e pashoqëruar me dokumentacionin që provon pronësinë
mbi këtë mjet, pasi ndërkohe në përmbajtjen e kontratës përcaktohet që vërtetohet me dokumentacionin
bashkëlidhur, por që nuk e ka.

- Mjet multifunksional teleskopik (pirun + vinc) me krah mbi 10 m / vinç eskavator në përmbushje
përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, e deklaruar se disponohet me kontratën e nr.375
rep datë 27.02.2019, nga verifikimi i kryer rezulton se është për mjet me kosh dhe jo mjet multifunksional
teleskopik (pirun + vinc).

- Sperkates boje / makineri vijezimi në përmbushje përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst,
e deklaruar se disponohet me faturën e tvsh nr.1602 datë 09.11.2010, e lëshuar nga subjekti “Cobalt”, nga
verifikimi i kryer rezulton se përcakton pompë dhe sprucator.

- Autobot në përmbushje përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, e deklaruar se disponohet
me kontratën e qirasë me subjektin ”Kond” me targa AA120NA, rezulton i dhënë me qera edhe një subjekti
tjetër, pjesëmarrës në këtë procedurë.

- Nga verifikimi i dokumentacionit në përmbushje të pikës 2.3.6 ”Për kapacitetin teknik” të dst, nuk figuron
ne listepagesa në periudhën e kërkuar inxhinieri i deklaruar Alfred Hasanaj si ”Vlerësues i linjave
teknologjike dhe pajisjeve”.

2. BOE “COLOMBO” & “ED KONSTRUKSION”
- Në plotësimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, të paraqitur nga anëtarët e bashkimit vecmas, në

ditën e hapjes së ofertës, sipas shtojcës 8, rezulton se nuk përcakton të gjithe ortakët, administratorët. Në
shtojcën 8 të dst përcaktohet se operatori ekonomik deklaron “personi/at në cilësinë e anëtarit të organit
administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese,
vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik”. Konkretisht nga verifikimi i ekstraktit
historik të shoqërisë “COLOMBO” rezulton se ka edhe nje drejtues teknik Erjona Qatipi të padeklaruar në
shtojcën 8, kurse nga verifikimi i ekstraktit historik të shoqërisë “ED KONSTRUKSION” rezulton se ka të
padeklaruar në shtojcën 8, ortakun Eduart Ibrahimi, Jorgjie Ibrahimi, Ramadan Ibrahimi, ekspertit kontabël
Vera Lala.

- Nga verifikimi i dokumentacionit në përmbushje të pikës 2.3.6 ”Për kapacitetin teknik” të dst, rezulton se
licenca kategoria III.2.B, e paraqitur nga operatori ekonomik “ED KONSTRUKSION” shpk ka për objekt
për mbetjet urbane. Ky fakt përforcohet edhe nga Akti i Miratimit që shoqëron licencën ku përcaktohen
llojet e mbetjeve urbane për të cilat është lëshuar.

- Në përmbushje përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, nga shoqëria “ED
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KONSTRUKSION” shpk, nuk është paraqitur dokumentacion për të provuar se disponon një mjet Autobot.
Nga shoqëria “COLOMBO” janë deklaruar se disponohen 2 mjete autobote, nga të cilat 1 me kontratën e
qirasë me subjektin ”Kond” me targa AA120NA, ku rezulton, se ky mjet i është dhënë më parë me qera
edhe një subjekti tjetër, pjesëmarrës në këtë procedurë, kurse për mjetin me targa AA224HF i lëshuar me
qira nga subjekti “Baitel” ka lejen e transportit të përfunduar në datë 29.04.2019.

- Makineria për shperndarrjen uniforme të kokrizave të gomës të barit artificial, në përmbushje përmbushje të
pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, e disponuar me kontratën e qirasë me nr.1089 rep datë
22.05.2019, të lidhur nga shoqëria “COLOMBO” me shoqërinë “New Albajrak”, rezulton i dhënë me qera
edhe një subjekti tjetër, pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi.

- Në përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, Sperkates boje / makineri vijezimi, e
deklaruar se disponohet nga të dy anëtarët e B.O.E, nga verifikimi i kryer rezulton se përcakton Sperkates
boje, por duke u nisur nga vlera nuk është për makineri vijëzimi në rrugë, trotuare etj, sikurse është qëllimi i
vendosjes në dokumentat e tenderit.

- Bazuar në ndarjen e punimeve midis shoqërive anëtare të B.O.E, rezulton se shoqëria “ED
KONSTRUKSION” ka marrë përsipër të kryeje zërat e preventivit “punime murature”, “punime shtresash”,
“punime suvatimi e bojatisje të jashtme”. Nga verifikimi i këtyre zërave dhe dokumentacionit të paraqitur,
rezulton se kërkesat profesionale dhe ato teknike nuk përmbushen nga shoqëria “ED KONSTRUKSION”, në
përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, të përcaktuara në akt marrëveshje. Konkretisht në
preventivin e këtij prokurimi janë marrë përsipër të kryhen punime ndërtimore si psh “veshje fasade me
polisterol kompakt jeshil T=5cm + rrjete + suva”, punime që kërkojnë drejtues teknik me profesion
inxhinier në profilet e ndërtimit ose arkitekt, për pasojë edhe inxhinieri që do të kryejë zbatimin e punimeve
përkatëse duhet të jetë i certifikuar për auditimin e energjisë, nga institucionet e arsimit të lartë, por që ky
inxhinier i certifikuar nuk disponohet nga shoqëria ED KONSTRUKSION”që ka marrë përsipër të kryejë
këto punime. Përvec kësaj për efekt të kryerjes së punimeve ndërtimore është gjykuar i nevojshëm që
punonjësit që do të realizojnë punimet e ndërtimit të asistohen edhe nga një teknik ndërtimi, por që nga
dokumentacioni i paraqitur në SPE nuk disponohet nga shoqëria “ED KONSTRUKSION”.

- Në përmbushje të pikës 2.3.13 ”Për kapacitetin teknik” të dst, janë kërkuar 3 copë kamionçinë me kapacitet
mbajtës 1.5 -2 ton. Nga shoqëria “ED KONSTRUKSION” janë paraqitur dy mjete me targa AA233MN dhe
AA305TM që janë konsideruar në rregull me dokumentacionin, kurse nga shoqëria “COLOMBO” janë
paraqitur mjetet VL5914C, VL4533B, VL9884A, VL6465B, AA747ID, AA416KL që kanë
dokumentacionin të pashoqëruar me leje transporti, ose janë me kapacitet nën 1,5 ton. Si pasojë B.O.E nuk
ka mundur të paraesë 3 copë mjete me dokumentacion e plotë ligjor, sikurse është përcaktuar në dst.

3. Shoqëria “ELDA - VL” shpk nuk ka paraqitur dokumentacion dhe ofertë
4. Shoqëria “AIR KOMPONENT” shpk nuk ka paraqitur dokumentacion dhe ofertë

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqëria “SENKA”, me NIPT
J94808405Q, adresa: XHEVDET NEPRAVISHTA, LUSHNJE.] se oferta e paraqitur, me një
vlerë 81,099,865 (tetëdhjetë e një milion e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë
e pesë) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Vlorë, sheshi “4 Heronjtë”, rruga:
”Osman Haxhiu”, Njësia e Prokurimit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i
akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [___________________________], sic parashikohet në nenin 58 të ligjit
për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 10.06.2019
Ankesa: Po
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë:Me
vendimin nr.542/2019 të KPP

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
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Dritan LELI

Konc.P.Thanasko
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