
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SKRAPAR

AUTORITETI KONTRAKTOR

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data 05.05.2020]

Për: “Shansi Invest” sh.p.k, me adrese: Tirane Farke SAUK FARK E MADHE.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-53820-03-11-2020.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Rehabilitim i Ujesjellesit të Qytetit të Çorovodës dhe

fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, Bashkia Skrapar”.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 12 datë 17 Mars

2020.

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

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

1. “Shansi Invest” sh.p.k. J61924002T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 438,915,049 (Katerqind e tridhjet e tete milion e nenteqind e pesembedhjet mije e dyzet e

nente) Leke pa t.v.sh.

(me numra dhe me fjalë)

2. “G.P.G. COMPANY” sh.p.k. J64324443V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 439,825,557 (Katerqind e tridhjet e nente milion e teteqind e njezet e pese mije e

peseqind e pesedhjet e shtate) Leke pa t.v.sh.

(me numra dhe me fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. “G.P.G. COMPANY” sh.p.k. J64324443V

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik “G.P.G. COMPANY” sh.p.k. nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim,

kriterin 2.3 “Per Kapacitetin Teknik”.

1- Nuk ploteson: Piken 2.3.1 - Pervoje e suksesshme per pune te ngjashme, per nje objekt

te vetem, OE ka paraqitur, kontraten nr. 1688 date 10.06.2015 e lidhur me Drejtorine e

Pergjitheshme te Ujesjelles Kanalizime, si Bashkim Operatoresh. Nga formulari i vleresimit

rezulton se % dhe pershkrimi i puneve te kryera nga O.E “G.P.G. Company” sh.p.k. ka qene ne

masen 34%. Nga perllogaritjet rezulton se Operatori ekonomik ka nje vlere me te ulet se 50% te

vleres se kontrates objekt prokurimi per pune ngjashme per nje objekt te vetem.

2- Nuk ploteson piken 2.3.2 “Kapaciteti teknik”, paragrafi i trete te DST-ve -Licencat e

nevojshme te leshuara nga QKL. O.E. nuk ka paraqitur asnje licence nga QKL.

3- Nuk ploteson piken 2.3.4. “Stafi kryesor mbeshtetes, punonjesit, certifikimit” te DST-ve,

piken “a” paragrafin e pare per: 1 (një) Inxhinier Ndertimi, Profili Gjeoteknik, 1(nje) Inxhinier

Elektronik, Drejtimi Automatik, 1 (nje) Inxhinier Elektrik, 1 (nje) inxhinier hidroteknik.

4- Nuk ploteson: Piken ”a” ,paragrafi i trete, OE duhet të kenë të punësuar, perveç

inxhiniereve te mesiperm, për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit stafin teknik si më poshtë: 1

(nje) Inxhinier Hidroteknik, 1 (nje) Inxhinier Ndertimi, profili Transport, 1 (një) Inxhinier

Ndertimi, profili Strukturist, 1 (një) Restaurator i pajisur me liçencë profesionale personale

lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit si dhe 1 (nje) Arkitekt. OP nuk ka paraqitur asnje

dokument.

5- Nuk ploteson: Piken ”a” paragrafi katert - Operator ekonomik duhet të kenë në stafin e tij

personel të kualifikuar ose te çertifikuar jo më pak se 40 punonjes të pajisur me dëshmi

kualifikimi te sigurimit teknik, të vlefshme, lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik. OP nuk

ka paraqitur asnje dokument.

6- Nuk ploteson: Piken ”a” paragrafi peste ,OE duhet të ketë të punësuar minimalisht 12

(Dymbedhjete) punonjës manovratorë të mjeteve të rënda nga të cilët gjashte automakiniste,

kater eskavatoriste dhe dy buldozerista. OP nuk ka paraqitur asnje dokument.

7- Nuk ploteson: Piken “a”paragrafi gjashte, për 1 (një) punonjës me certifikatë të trajnimit

si Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë, 1 (një) punonjës specialist ekspert

zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri, 1 (një) Inxhinier Menaxhim Mjedisor, 1 (një)

Inxhinier Auditues i Energjisë, 1 (një) punonjës i cili të disponojë certifikatën për ndihmën e

parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjncave. OP nuk ka paraqitur asnje dokument.

8- Nuk ploteson: Piken “a” paragrafi tete - Kandidati ofertues duhet të përcaktoje me anë të

një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) se Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt do të jetë

i përfshire në licensën e shoqërise, me eksperience pune minimumi 10 vjete dhe të deklaroje se

ai do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqëruar me

dokumentacionin: kontrate pune e noterizuar (e vlefshme), Diplome, CV dhe Libreze pune. OP

nuk ka paraqitur asnje dokument.

9- Nuk ka dorezuar skeden teknike dhe dokumentet shoqeruese per materialet / paisjet sipas

tabeles te kerkuar ne DST.

10-Nuk ploteson paragrafin: Operatori ekonomik duhet të ketë një kontrate shërbimi me nje

laborator testimi të materialeve të ndertimit, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma



kombetar ose nderkombetar sipas standarteve SSH EN 12390-3:2009, SSH EN 12350-2:2009

dhe SSH EN 12504-2:2012. OP nuk ka paraqitur asnje kontrate per kete qellim.

11- Nuk ploteson paragrafin: Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratën ku të shprehet

se është dakort me mënyrën e financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti

do të përfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor ( në rast të shpalljes

fitues). OP nuk ka paraqitur deklarate.

12-Nuk ploteson paragrafin: Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë nga

administratori i shoqërisë që merr përsipër me shpenzimet e veta dhe është dakort që të paraqesi

pranë AK mjetet dhe pajisjet e kërkuara më sipër, në rast se do të lindi nevoja për verifikimin e

tyre, përpara shpalljes së klasifikimit. OP nuk ka paraqitur deklarate.

13-Nuk ploteson paragrafin: Operatori ekonomik duhet të paraqesë analizat e çmimeve për

të gjitha zerat e preventivit, plan – organizimi dhe metodologjine e punimeve në objekt me një

relacion shpjegues sipas kërkesave të përcaktuara nga KTP dhe KTZ në fuqi, si dhe Grafikun e

punimeve të firmosur e vulosur nga përfaqesuesi i ofertuesit për secilin ze punimi. OP nuk ka

paraqitur dokumentacionin e kerkuar.

14-Nuk ploteson paragrafin: Do të organizohet një vizitë në kantier 3 ditë para zhvillimit të

tenderit ne oren 10:00 prane Autoritetit Kontraktor per te paraqitur mostrat e tubacioneve HDPE,

me raport testimet perkatese, si dhe shoqeruar me Certifiaktat ISO te prodhimit, Operatori i

interesuar Ekonomik Gjatë vizitës do t’u jepen informacione shtesë e shpjegime ku dhe do te

pajisen me vertetim nga insitucioni (mosparaqitja eshte kusht skualifikimi). Autoriteti

Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë vërtetësinë e deklaratës. Në rast deklarimi të rremë

do të veprohet në përputhje me nenin 13, pika 3, gërma “a” të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006, i

ndryshuar, “Për Prokurimin Publik”. OP nuk ka paraqitur vertetimin nga institucioni siç

kerkohet me larte.

15- Formulari i ofertes nuk eshte plotesuar ne perputhje me formularin standart te DST-ve,

pasi vlera e ofertes eshte paraqitur vetem me numra dhe jo me fjale. Ne çmimin pa tvsh prej

439,825,557 Lekë, nuk është përshirë vlera e makineri paisje prej 795,000 Lekë. Per pasoje

çmimi i ofertes duhet të ishte 440,620,557 Lekë. Gjithashtu Ne preventivin e punimeve, ka

gabim aritmetik: Shuma D si shume e nentotaleve eshte paraqitur ne vleren 314,776,010. Ne

fakt shuma D e korrigjuar sipas rregullave te korrigjimit eshte 331,942,540 me një gabim prej

17,166,530 lekë, gabim ky më i madh se ± 2%

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Shansi

Invest” sh.p.k. me NIPT J61924002T, me adrese “Tirane Farke SAUK FARK E MADHE” se

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 438,915,049 (Katerqind e tridhjet e tete

milion e nenteqind e pesembedhjet mije e dyzet e nente) Lekë pa t.v.sh. dhe 525,174,365

(Peseqind e njezet e pese milion e njeqind e shtatedhjet e kater mije e treqind e gjashtedhjet e

pese ) Lekë me t.v.sh. /pikët totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Skrapar, adresa Rruga



“ARKITEKT KASËMI”, nr.1 , Çorrovodë, SRAPAR Email : bashkiacorovode@ymail.com

Tel: +35531222512, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30

(Tridhjete ) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme

prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 27.04.2020

Ankesa: ka ose jo NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

KRYETARI BASHKISE

ADRIATIK MEMA

mailto:bashkiacorovode@ymail.com

