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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 KAMËZ

Nr_______.prot, Kamëz më ____.____.2019

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori Ekonomik “Kacdedja”shpk, me adresë : TIRANË, Rruga Don Bosko, Pallati Meld,
Kati i dytë,

* * *

Procedura e prokurimit: “E hapur”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-34204-08-26-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rehabilitim / Perforcim banesash ekzistuese
Fondi limit : 15,239,080(pesëmbëdhjetë milion e dyqind e tridhjetë e nëntë mijë e tetëdhjetë)lekë
pa tvsh.,
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 56(pesëdhjetë e gjashtë)ditë pune
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [___.___.2019] [___]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me date 26.09.2019
këta ofertues:

1. “K A C D E D J A” shpk K51712017A
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 12,832,810 lekë (pa TVSh) dhe 15,399,372 lekë me
tvsh.

2. “ Egland” shpk J96829419D
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 15,196,684 lekë pa tvsh, dhe 18,236,021 lekë me
tvsh.

3. “SARK”shpk K52531415H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 12,163,416 lekë pa tvsh, dhe 14,596,099lekë me
tvsh.

4. “2N”shpk& “K.M.K”shpk L31615017L & L78223801E
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 13,964,353 lekë pa tvsh, dhe 16,757,224 lekë me
tvsh

5. “Kevin konstruksion”shpk K71401004W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 12,479,290 lekë pa tvsh, dhe 14,975,148 lekë me
tvsh

6. “Britania”shpk& “Ndregjoni”shpk L02228018C & K31329048I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 12,916,160 lekë pa tvsh, dhe 15,499,392 lekë me
tvsh.

mailto:bashkiakamez@gmail.com


Adresa: Bulevardi Blu, nr. 492 Kamëz, tel.: +355 47 200 177, e-mail: bashkiakamez@gmail.com, web: www.kamza.gov.al

Operatorë të skualifikuar
1.“Britania”shpk& “Ndregjoni”shpk L02228018C & K31329048I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk janë të konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve bilancet për operatorin ekonomik Britania.
Nuk janë paraqitur pagesat për taksat vendore 2017, 2018 nga operatori Britania.
Operatori Britania ka paraqitur kontratë për punë të ngjashme, kontratë në infrastruktrurë rrugore
dhe jo për ndërtime civile. Zërat e marra përsipër nuk kanë ngjashmëri me objektin e prokurimit.
Nuk janë paraqitur specialist ndërtimi suvatues nga operatori Britania sipas zërave të punimeve të
marra përsipër.
Është paraqitur vetëm një murator.
Nuk janë paraqitur specialist ndërtimi pllakashtrues nga operatori Britania sipas zërave të
punimeve të marra përsipër.
Është paraqitur vetëm një shofer nga operatori Ndregjoni.
Nuk është paraqitur ISO 14001:2015 nga operatori Ndregjoni.
Kontrata për materialet, bojrat, dyer alumini, pllakat dhe materialet e ndërtimit është lidhur me një
subjekt i cili ka në ekstrakt vetëm tregtim me pakicë të materialeve të ndërtimit.
Për mjetin AA 219 GT është paraqitur dokumentacion fotokopje.
Për mjetin AA 837 GT është paraqitur dokumentacion fotokopje.

2.“SARK”shpk K52531415H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht Për arsyet e mëposhtme:
Nuk është paraqitur dokumentacion për inxhinier hidroteknik i cili është në licensë.
Inxhinieri ndërtimi dhe drejtuesi teknik nuk është në licensën profesionale.
Nuk janë paraqitur IQT për dy hidraulikët.
Skaduar IQT për bojaxhinjtë.
Suvatuesit skanë IQT.
Muratorët skanë IQT.
Njëri karpentier i paraqitur ska IQT.
Janë paraqitur vetëm dy pllakashtrues dhe skanë IQT.
Është paraqitur vetëm një shofer nga dy të kërkuar.
Nuk është paraqitur kontratë punë të ngjashme për një objekt të vetëm me një vlerë jo më të vogël
se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet , të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga
data e zhvillimi te tenderit , ose punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve
të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimi te tenderit është jo me e
vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
Kontratat e paraqitura nuk përmbushin kriteret e kërkuara sipas DST-së.
Nuk është paraqitur mjeti autobot.
Nuk është paraqitur mjeti autopompe.
Nuk është paraqitur kontrata e furnizimit për materiale dyer-alumin dhe pllakat.
Është paraqitur ISO 9001: 2008 dhe jo ISO 9001:2015. Gjithashtu ISO e paraqitur ka skaduar afati
i vlefshmërisë.
3. “Kevin konstruksion”shpk K71401004W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Hidrauliket Selim Mali dhe Selami Ferizi nuk janë në listëpagesa të muajit mars.
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Nuk janë paraqitur punonjësit e ndërtimit për skeleri.
Shoferi Ermal Demaj nuk ka lejen e drejtimit për mjetet e kërkuara në DST.
Është paraqitur vetëm një shofer.
Hamdi Hasa është murator në kontratën e punës, jo suvatues.
suvatues nuk kanë IQT.
Kontrata për pllakat dhe materialet e ndërtimit nuk është lidhur me administratorin.
Mjetit AA159 HX i ka skaduar sigurimi teknik.
Mjeti AA 241 RR ska certifikatë për transport mallrash.
Mjeti DR 8259 E skaduar sigurimi i detyrueshëm.
Mjeti DR 3882 F ska certifikatë për transport mallrash.
Mjeti DR 8315 E ska certifikatë për transport mallrash.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik
“Kacdedja”shpk, me adresë : TIRANE, Rruga Don Bosko, Pallati Meld, Kati i dyte,
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 12,832,810 lekë (pa TVSh) dhe 15,399,372
lekë me tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë
dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).

***
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 13,964,353 lekë (pa TVSh) 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 02.10.2019
Ankesa: ka ose jo____PO__________
Është kthyer përgjigje më date 04.10.2019 dhe më datë 08.10.2019

Rakip SULI

__________________________

KRYETAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR
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