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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 TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME NR. 2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT

Nr.________Prot. Tiranë, më

___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë 26/07/2019

Nga: Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit, Tiranë.

Drejtuar: Bashkimit të Operatoreve Ekonomik “ARB&TRANS-2010” sh.p.k,
me NUIS L02325001T, me adresë Çerkezë-Morinë, ndërtesë 2 katëshe,
100 m larg ish stallave Çerkezë, Zall Herr, Tiranë dhe “KUPA” sh.p.k,
me NUIS K51615512C, me adresë rruga “Berisha”, Argjinatura, Kamëz.

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur.
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti II: REF-24169-05-28-2019.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim mirëmbajtje urash” Loti II:
“Rikonstruksoni i urës së fshatit Vilëz, Zall Bastar”, afati: Loti II: 2 (dy) muaj
kalendarike nga nënshkrimi i kontratës.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e
favorshme  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 22, Date
03.06.2019.

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

1. Shoqëria “SHPRESA-AL” sh.p.k, me NUIS K31321021N dhe me Çmim total
i ofertës 9.137.140 (nëntë milion e njëqind e tridhjetë e shtatë mijë e njëqind
e dyzetë) lekë pa tvsh.

2. Shoqëria “KACDEDJA” sh.p.k, me NUIS K51712017A dhe me Çmim total i
ofertës 9.958.349 (nëntë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e treqind
e dyzetë e nëntë) lekë pa tvsh.

3. Shoqëria “Shendelli” sh.p.k, me NUIS K07924803N dhe me Çmim total i
ofertës 9.971.121 (nëntë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e një mijë e
njëqind e njëzetë e një) lekë pa tvsh.

4. Bashkimi i operatorëve ekonomik ARB&TRANS-2010” sh.p.k, me NUIS
L02325001T dhe “KUPA” sh.p.k, me NUIS K51615512C dhe me Çmim total
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i ofertës 10.133.964 (dhjetë milion e njëqind e tridhjetë e tre mijë e nëntëqind
e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa tvsh.

5. Shoqëria “Sireta-2F ” sh.p.k, me NUIS K51501008J dhe me Çmim total i
ofertës 10.894.310 (dhjetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e
treqind e dhjetë) lekë pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “SHPRESA-AL” sh.p.k, me NUIS K31321021N

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Nuk përmbush pikën 2.3.4 të kapacitetit teknik ku parashikohet se operatori duhet
të ketë "Një punësim mesatar i të paktën 40 (dyzetë) personave, për periudhën
Dhjetor 2018 - Maj 2019 të vërtetuar me;
a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i

punonjësve për secilin muaj per periudhen Dhjetor 2018 - Maj 2019.
b. Listëpagesat e punonjesve sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne

fuqi per periudhen Dhjetor 2018 - Maj 2019 shoqëruar me formularet e
deklarimit te pagesave për sigurimet shoqërore dhe shendetesore."

pasi nuk ka paraqitur listëpagesën e punonjësve për muajin Dhjetor 2018.

 Nuk përmbush pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik ku parashikohet se " Operatorët
ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e të gjitha
punimeve në këtë objekt, të perfshire ne licensen e shoqerise ose pajisur me license
individuale, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, librezë pune, si dhe të
figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit stafi
inxhinierik si më poshtë:

 1 (një) inxhinier Ndërtimi
 1 (një) inxhinier  Topograf
 1 (një) inxhinier  Hidroteknik

pasi nuk ka paraqitur listëpagesën e punonjësve për muajin Dhjetor 2018 për të
kryer verifikimet e mësipërme.

Nuk përmbush pikën 2.3.11 të kapacitetit teknik ku parashikohet se “Operatori

ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të

preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në

dokumentat e tenderit për 2 (muaj) muaj kalendarikë.” pasi nuk ka dorëzuar të

plotësuar grafikun e punimeve të sipërpërmendur.

2. “KACDEDJA” sh.p.k, me NUIS K51712017A

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Nuk përmbush pikën 2.3.7 të kapacitetit teknik ku parashikohet se " Operatori
ekonomik duhet të ketë të punësuar 1 (një) punonjës teknik ndertimi, te vertetuar
me kontratë pune te vlefshme; diplomë përkatëse, deshmi kualifikimi te sigurimit
teknik me kategori IV (të vlefshme), si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqërisë
për të paktën 3 (tre) muajt e fundit."pasi nuk ka paraqitur Teknik Ndërtimi të
pajisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik me kategori IV (të vlefshme)
por ka paraqitur Teknik Ndërtimi të pajisur me dëshmi kualifikimi te sigurimit
teknik me kategori II (Agim Gjuta) dhe Teknik Ndërtimi të pajisur me dëshmi
kualifikimi te sigurimit teknik me kategori III (Dede Meshi).

 Nuk përmbush pikën 2.3.16 të kapacitetit teknik ku parashikohet se operatori
duhet të paraqesë “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo



3

mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e
kontratës (Shtojca 10)

Mjetet Sasia Gjendja
Kamion me kapacitet mbajtës 13-20 ton 2 copë Pronësi ose me qera

Kamion me kapacitet mbajtës 7 - 10 ton 1 copë Pronësi ose me qera

Eskavator me zinxhirë mbi 0.5 m3 2 copë Pronësi ose me qera

Autobot uji 1 copë Pronësi ose me qera

Saldatriçe 1 copë Pronësi ose me qera

Matrapik 1 copë Pronësi ose me qera

Betoniere 0.5 m3 2 copë Pronësi ose me qera

Rimorkio për lëvizjen e mjeteve 1 copë Pronësi ose me qera

Pjastër vibruese 2 copë Pronësi ose me qera

Kontenier për zyre të përkohshme 1 copë Pronësi ose me qera

Motopompa Min 50 litra/sek 2 copë Pronësi ose me qera

Motogjenerator Min 3 kwA 1 copë Pronësi ose me qera

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më
poshtë:

- Kokore minimumi 40 (dyzetë) copë;

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 (pesë) copë;

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 5 (pesë) copë;

- Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 5 (pesë) copë;

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 (dhjetë) copë.

a) Për mjetet në pronësi dhe me qera të targuara duhet të paraqitet: a) dokumenti që
verteton regjistrimin e mjetit (akti i pronësisë); b) leje qarkullimi; c) çertifikaten e
kontrollit teknik; d) siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e) çertifikatën për transport
mallrash brënda vëndit (e vlefshme).

b) Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton
regjistrimin e tij (akti i pronësisë) b) leje qarkullimi; c) çertifikaten e kontrollit teknik,
d) siguracionin e mjetit (i vlefshmëm); e) çertifikatën për transport mallrash brënda
vëndit (e vlefshme). Mjetet duhet të shoqërohen me kontratën përkatëse të qerasë e
cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i
këtij prokurimi.
Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te
blerjes.

c) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e
dukshme dhe targa e mjetit.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin
e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në shtojcën 10 në çdo kohë deri në përfundimin
e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.

e) Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se
mjetet dhe pajisjet e deklaruara sipas shtojcës 10 nuk janë të angazhuara në kontrata
të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga Autoriteti
Kontraktor.

f) Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve ne
pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor” për arsyet e
mëposhtme:

- Në lidhje me kamionët me kapacitet mbajtës 13-20 ton, operatori ka paraqitur vetëm
një kamion që përmbush tonazhin, nga dy të kërkuar dhe përkatësisht kamionin me
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targë AA386NJ, me kapacitet mbajtës 16.800 kg, për të cilin nuk ka paraqitur
çertifikatë për transport mallrash. Sa më sipër, paraqitja e dokumentacionit lidhur me
mjetin do të konsiderohet e paplotë.

- Në lidhje me kamionin me kapacitet mbajtës 7-10 ton, operatori ka paraqitur
kamionin me targë TR9708P, me kapacitet mbajtës 10.000 kg, për të cilin nuk ka
paraqitur aktin e pronësisë së mjetit dhe çertifikatën për transport mallrash. Gjithashtu
çertifikata e kontrollit teknik të mjetit e ka pasur vlefshmërinë deri në 19.06.2019
ndërsa siguracioni deri në datë 16.06.2019. Në kushtet kur data e tenderit ka qenë në
04.07.2019, dy dokumentat e mësipërme figurojnë jashtë afatit.Sa më sipër, paraqitja
e dokumentacionit lidhur me mjetin do të konsiderohet i paplotë dhe i pasaktë .

3. “Shendelli” sh.p.k, me NUIS K07924803N
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Nuk përmbush pikën 2.3.7 të kapacitetit teknik ku parashikohet se " Operatori
ekonomik duhet të ketë të punësuar 1 (një) punonjës teknik ndertimi, te vertetuar
me kontratë pune te vlefshme; diplomë përkatëse, deshmi kualifikimi te sigurimit
teknik me kategori IV (të vlefshme), si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqërisë
për të paktën 3 (tre) muajt e fundit."pasi nuk ka paraqitur Teknik Ndërtimi të
pajisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik me kategori IV (të vlefshme)
por ka paraqitur 2 Teknik Ndërtimi të pajisur me dëshmi kualifikimi te sigurimit
teknik me kategori II V.Apostoli dhe B.Hoxha.

 Nuk përmbush pikën 2.3.16 të kapacitetit teknik ku parashikohet se operatori
duhet të paraqesë “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo
mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e
kontratës (Shtojca 10)

Mjetet Sasia Gjendja
Kamion me kapacitet mbajtës 13-20
ton

2 copë Pronësi ose me qera

Kamion me kapacitet mbajtës 7 - 10
ton

1 copë Pronësi ose me qera

Eskavator me zinxhirë mbi 0.5 m3 2 copë Pronësi ose me qera

Autobot uji 1 copë Pronësi ose me qera

Saldatriçe 1 copë Pronësi ose me qera

Matrapik 1 copë Pronësi ose me qera

Betoniere 0.5 m3 2 copë Pronësi ose me qera

Rimorkio për lëvizjen e mjeteve 1 copë Pronësi ose me qera

Pjastër vibruese 2 copë Pronësi ose me qera

Kontenier për zyre të përkohshme 1 copë Pronësi ose me qera

Motopompa Min 50 litra/sek 2 copë Pronësi ose me qera

Motogjenerator Min 3 kwA 1 copë Pronësi ose me qera

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më
poshtë:

- Kokore minimumi 40 (dyzetë) copë;

- Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi 5 (pesë) copë;

- Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 5 (pesë) copë;

- Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 5 (pesë) copë;

- Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 10 (dhjetë) copë.

a) Për mjetet në pronësi dhe me qera të targuara duhet të paraqitet: a) dokumenti që
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verteton regjistrimin e mjetit (akti i pronësisë); b) leje qarkullimi; c) çertifikaten e
kontrollit teknik; d) siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e) çertifikatën për transport
mallrash brënda vëndit (e vlefshme).

b) Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton
regjistrimin e tij (akti i pronësisë) b) leje qarkullimi; c) çertifikaten e kontrollit teknik,
d) siguracionin e mjetit (i vlefshmëm); e) çertifikatën për transport mallrash brënda
vëndit (e vlefshme). Mjetet duhet të shoqërohen me kontratën përkatëse të qerasë e
cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i
këtij prokurimi.
Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te
blerjes.

c) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e
dukshme dhe targa e mjetit.

d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me anë të së cilës pranon verifikimin
e mjeteve dhe pajisjeve të deklaruara në shtojcën 10 në çdo kohë deri në përfundimin
e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.

e) Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se
mjetet dhe pajisjet e deklaruara sipas shtojcës 10 nuk janë të angazhuara në kontrata
të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga Autoriteti
Kontraktor.

f) Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve ne
pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor” për arsyet e
mëposhtme:

- Në lidhje me eskavatorët me zinxhir mbi 0.5 m3, operatori ka paraqitur vetëm 1(një)
eskavator me zinxhirë, nga dy të kërkuar, përkatësisht CAT 323DS, viti 2007, me nr
shasie CAT0323DCDKW33329, shoqëruar me deklaratë doganore. Sa më sipër,
paraqitja e dokumentacionit lidhur me mjetet do të konsiderohet e paplotë.

4. “Sireta-2F ” sh.p.k, me NUIS K51501008J
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Nuk përmbush pikën 2.3.7 të kapacitetit teknik ku parashikohet se "Operatori
ekonomik duhet të ketë të punësuar 1 (një) punonjës teknik ndertimi, te vertetuar
me kontratë pune te vlefshme; diplomë përkatëse, deshmi kualifikimi te sigurimit
teknik me kategori IV (të vlefshme), si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqërisë
për të paktën 3 (tre) muajt e fundit."pasi nuk ka paraqitur Teknik Ndërtimi të
pajisur me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik me kategori IV (të vlefshme) por
ka paraqitur Teknik Ndërtimi të pajisur me dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik
me kategori II (P.Mançellari).

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimit të Operatoreve
Ekonomik “ARB&TRANS-2010” sh.p.k, me NUIS L02325001T, me adresë Çerkezë-
Morinë, ndërtesë 2 katëshe, 100 m larg ish stallave Çerkezë, Zall Herr, Tiranë dhe
“KUPA” sh.p.k, me NUIS K51615512C, me adresë rruga “Berisha”, Argjinatura,
Kamëz, se oferta e paraqitur në vlerë 10.133.964 (dhjetë milion e njëqind e tridhjetë e
tre mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa tvsh, është identifikuar si ofertë e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 2 të
Punëtorëve të Qytetit, Rruga 5 Maji, sigurimin e kontratës siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve që nga dita e marrjes së këtij njoftimi.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i kontratës suaj, 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 18.07.2019.

Ankesa: Nuk ka.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Elton KACIDHJA


