
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 06.07.2020

Për: Shoqerite: " ERGI & BE-IS" me adresat: Autostrada Elbasan-Metalurgji
km.3, numri i pasurise 328/6-NDI, zona kadastrale nr.8526,lagjja 28 Nentori, Rajoni nr.3,
Elbasan Dhe Kukes Lagjja nr.1 ,pallati metalurgu,hyrja nr.1,
Procedura e prokurimit:E hapur
Numri i referencës së procedurës/lotit: Ref-59550-06-01-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Furnizimi me uje nga pus shpimet i ujesjellesit rajonal
Dropulli i Poshtem dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit te fshatrave Goranxi dhe Dervician
,Bashkia Dropull”

”
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike dt. 08.06.2020 nr.34

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. Shoqerite “STERKAJ&NIKA”Shpk me niptet: J68310708M dhe J76705047U
Vlera 61.533.512(gjashtedhjete e nje milion e peseqind e tridhjete e tre mije e peseqind e
dymbedhjete)lek pa TVSH

2. Shoqeria "ALBA KONSTRUKSION"Sh.P.K. NIPTI: J61812013R
Vlera 69.467.051(Gjashtedhjete e nende milion e katerqind e gjashtedhjete e shtate mije
e pesedhjete e nje)leke pa TVSH.

3. Shoqeria “2T” NIPTI K01731001M
Vlera 71.738.172(Shtatedhjete e nje milion e shtateqind e tridhjete e tete mije e njeqind
e shtatedhjete e dy)lek pa TVSH.

4. Shoqerite “K.M.K.&PEVLAKU&2N” me niptet respektive L78223801E ,
K61716013Mdhe L31615017L
Vlera 78.227.349(Shtatedhjete e tete milion e dyqind e njezete e shtate mije e treqind e
dyzete e nende)leke pa TVSH.

5. Shoqerite: " ERGI & BE-IS" me Niptet respektive K02727229P
dheNIPTI:K71412003A
Vlera 79.129.675 (Shtatedhjete e nende milion e njeqind e njezete e nende mije e
gjashteqind e shtatedhjete e pese)leke pa TVSH.

6. Shoqeria “LALA” Sh.p.k. NIPTI: J76418903B
Vlera 82.190.138 (tetedhjete e dy milion e njeqind e nendedhjete mije e njeqind e
tridhjete e tete)leke pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Shoqerite “STERKAJ&NIKA”Shpk me niptet: J68310708M dhe J76705047U
2. Shoqeria "ALBA KONSTRUKSION"Sh.P.K. NIPTI: J61812013R
3. Shoqeria “2T” NIPTI K01731001M
4. Shoqerite “K.M.K.&PEVLAKU&2N” me niptet respektive L78223801E ,



K61716013Mdhe L31615017L
5. Shoqeria “LALA” Sh.p.k. NIPTI: J76418903B

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

I-Shoqeria “STERKAJ&NIKA”Shpk me niptet: J68310708M dhe J76705047U,nuk ka
dorezuar Dokumentacionin e rregullt sipas Kerkesave te Pergjithshme dhe te Vecanta sipas
Dokumentave Standarte te Tenderit.

1. Nika shpk nuk ploteson kushtin 2.2 iii.Nuk ka deshmuar pagesen e taksave vendore per
cdo njesi ku ka ushtruar aktivitet per periudhen e kerkuar ne DT . Nuk ka vertetim nga
bashkia KORCE

2. Sterkaj shpk nuk ploteson kushtin 2.2 iii nuk ka vertetim per pagesen taksve vendore ne
Korce, Berat, Kruje

3. Nuk plotesojne kushtin 2.3.4. Ansjeri nga OB nuk ka licensen NS 20 C
4. Nika shpk nuk ploteson kushtin 2.3.1. nuk ka pune te ngjashme per ujesjelles ne

proporcion me % e marre persiper ne akt marreveshje , ne ansje nga kontrat e paraqitura
nuk ka punime ujesjellsi.

5. Nika shpk nuk ploteson kushtin 2.3.2.pika 4 .Nuk ka deshmi kualifkimi profesional per
hidraulik, mekanik , saldator, elektricist . Ka paraqitur vetem, deshmi IQT jo deshmi
aftesimi profesional .

6. Nika nuk ploteson kushtin 2.3.7. Kontrata e qerase per mjete me qera nga Elkri CO eshte
absolutisht e pavlefshme sepse eshte lidhur me daten 20.08.2018 me administratore
Fotini Rondo nderkohe qe Elkri & CO nuk ka egzistuar me kete date sepse ka ndryshuar
emrin me daten 02.02.2018 si dhe administrator kompanie qe nga data 11.10.2016 eshte
larguar Fotini Rondo dhe eshte emeruar Eduart Cepe

7. Ka gabuar ne perllogaritjen e vleres pa tvsh . ne shtojca 1 pershkrimi I ofertes vleren pa
TVSH e ka 59.878.012,47 leke dhe vleren me TVSH 71.853.614,97 leke ,ndersa ne
preventive Vlera pa TVSH eshte 61.533.512 leke dhe vlera me TVSH eshte
73.509.114,50 leke.

8. Nika Sh.P.K.ka kryer dy vepra ne ish Komunen Dropulli I Siperm me objekt”Ndertimi I
rruges Kerre “per te cilen nuk eshte bere marja e certifikates per dorezimin perfundimtar
te punimeve dhe ne ish Komunen Dropulli I Poshtem objektin “Ndertimi I tubacionit te
dergimit te ujit te pijshem Gorice-Terihat-Sofratike dhe rikonstruksionin e rrjetit ,fshati
Dervician” per te cilen nuk eshte bere marja e certifikates per dorezimin perfundimtar te
punimeve.

II-Shoqeria "ALBA KONSTRUKSION"Sh.P.K. NIPTI: J61812013R,nuk ka dorezuar
Dokumentacionin e rregullt sipas Kerkesave te Pergjithshme dhe te Vecanta sipas
Dokumentave Standarte te Tenderit.

1-Nuk ploteson kriteret e pergjithshme te kualifikimit.Nuk ka paraqitur deklaraten sipas
shtojces 8.
2-Te kriteret e vecanta nuk ploteson pikat a,b,c,d,e,f,g,h,I nuk ka dorezuar deklaratat.
3-Nuk ploteson kushtin 2.2.piken 1 mungon vertetimi I xhiros.
4-Nuk ploteson kushtin 2.3.2. nuk ka paraqitur vertetim nga Tatimet per nr.e puntoreve.
5- Nuk ploteson kushtin 2.3.2 pika 1 stafi drejtues.Mungon nje inxhinjer hidroteknik dhe



nje inxhinjer mekanik.
6- Nuk ploteson kushtin 2.3.2 pika 4 stafi teknik.
-hidraulik kerkohen 5 ka 4
-Mekanik kerkohen 2 ka 1
-Pompist kerkohet 1 nuk e ka.
-Suvaxhi kerkohen 3 nuk ka asnje.
-Hekurthyes kerkohen 3 ka 2
-Saldator kerkohen 4 nuk ka asnje.
-manovrator,automakinist,shofera kerkohen 12 ka 8.
7-Nuk ploteson kushtin 2.3.7 per mjetet.
8-Nuk ploteson kushtin 2.3.8 Analizat e cmimeve mungojne.
9-Nuk ploteson kushtin 2.3.9 Autorizim dhe katalog.Mungojne.

III-Shoqeria “2T” me NIPTI K01731001M nuk ka dorezuar Dokumentacionin e rregullt
sipas Kerkesave te Pergjithshme dhe te Vecanta sipas Dokumentave Standarte te Tenderit.

1-Nuk ploteson kushtin 2.3.2. pika 4 stafi teknik.
-Mungojne 2 hidroizolues,2 elektricist,1 pompist,3 suvaxhi,4 saldator,ndersa 3
hekurthyes I ka pa deshmi te kualifikimit professional.
2-Nuk ploteson kushtin 2.3.7 per mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike.
-Mungojne:Sonde per shpime puse cop 1,Linje prodhim inertesh pa leje mjedisore,
eskavatoret me goma pa dokumenta:Leje qarkullimi,Kontrolli
teknik,siguracioni.Kompleti I ndihmes se shpejte ka paraqitur fatura pa percaktur cfare
artikuj jane,kull ndricimi mungon nje.
3-Deklarata mbi kontratat e lidhura apo ne process ,sipas shtojces 11 eshte e gabuar.

IV-Shoqerite “K.M.K.&PEVLAKU&2N” me niptet respektive L78223801E ,
K61716013Mdhe L31615017L nuk ka dorezuar Dokumentacionin e rregullt sipas Kerkesave
te Pergjithshme dhe te Vecanta sipas Dokumentave Standarte te Tenderit.

1-Pevlaku I mungon vertetimi per taksat vendore per vitin 2019 nga Bashkia Vore dhe
Bashkine Has ne te cilat ka ushtruar aktivitet gjate vitit 2019.

2-Ne piken 2.3.6 Pevlakut I mungon ISO 1452-1:2009(sistemet e tubacioneve plastike
per furnizimin me uje,kullimet dhe kanalizimet nentokesore dhe mbitokesore nen
presion)ndersa natyra e punimeve qe ka mare persiper e kerkon ta kete.

3-Nuk plotesohet kushti 2.3.5 pika B.Licence leshuar nga QKL,kodi III.2A(1+2) nuk e
ka asnje nga operatoret e bashkimit. OE K.M.K ka paraqitur kontrate me operatore te
trete qe nuk jane pjese ne kete bashkim.

4-OE 2N nuk disponon ne licencen e shoqerise kategorine NS-20 (shpime gjeologjike
inxhinjerike dhe puse e shpime per uje) nderkohe qe ne akmareveshje ka mare persiper te
kryeje punime ne pus shpime.

5-OE 2 N nuk ploteson kushtin 2.3.1. pune te ngjashme.Ka hyre ne bashkim me
pjesmarje 20.8% dhe I takon te kete pune te ngashme te pakten per nje pune 16.271.280
leke ose dyfishin e kesaj per tre vitet e fundit.Ka paraqitur pune te cilat nuk jane te



ngjashme me objektin e prokurimit.

6-BO nuk ploteson kushtin 2.3.2 pika 4.Nga te gjithe puntoret e kerkuar sipas
specialiteteve
mekanik,hidroizolues,hidraulik,elektricist,mekanik,pompiste,suvaxhi,hekurthyes,saldator,
etj nuk kane paraqitur deshmi te aftesimit professional ,document I cili deshmon
profesionin e cdo punonjesi.Nga verifikimi i dokumentacionit rezulton se ne total nga te
tre anetarte e BOE , deshmi aftesimi profesional eshte paraqitur vetem per dy hidraulik
dhe nje teknik ndertimi dhe nje saldator kurse per specialistet e tjere jane paraqitur vetem
deshmi te sigurimit teknik .

V- Shoqeria “LALA” Sh.p.k. me NIPTI: J76418903B nuk ka dorezuar Dokumentacionin e
rregullt sipas Kerkesave te Pergjithshme dhe te Vecanta sipas Dokumentave Standarte te
Tenderit.

Nuk ploteson kushtet si me poshte:
1-Te kriteret e vecanta nuk ploteson kushti 1.b Deklarate per paraqitje oferte te pavarur sipas
shtojces 1/1 eshte e gabuar.
2- Te kriteret e vecanta nuk ploteson kushti 1.h Deklarate per kontratat e lidhura apo ne process
,sipas shtojces 11 e gabuar.
3-Nuk ploteson kushtin 2.3.2 per numrin e te punesuarve.
4- Nuk ploteson kushtin 2.3.2 pika 1 Drejtuesit teknik te shoqerise.I mungon nje inxhinjer
hidroteknik dhe nje inxhinjer mekanik ndersa ka paraqitur nje inxhinje gjeolog I cili nuk
perfshihet ne licencen e shoqerise.
5- Nuk ploteson kushtin 2.3.2 pika 4 stafin teknik.
-Nuk ploteson asnje pike dhe ata pak qe ka si hidraulik,hidroizolues,saldator gjithsej shtate I ka
deshmi te aftesise profesionale.Manovrator dhe shofere nga 11 te kerkuar ka pese.
6-Nuk ploteson piken 2.3.7 mjetet e pajisjet teknike.
7-Nuk ploteson kushtin 2.3.8 Analiza cmimesh nuk I ka paraqitur.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatoret: " ERGI & BE-IS" me
adresat: Autostrada Elbasan-Metalurgjik km.3, numri i pasurise 328/6-NDI, zona kadastrale
nr.8526,lagjja 28 Nentori, Rajoni nr.3, Elbasan Dhe Kukes Lagjja nr.1 ,pallati metalurgu,hyrja
nr.1, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej : 79.129.675 (Shtatedhjete e nende
milion e njeqind e njezete e nende mije e gjashteqind e shtatedhjete e pese)leke pa TVSH pikët
totale të marra [100]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Dropull,Zyra juridike kati II] sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 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_________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 :29.07.2020

Ankesa:jo nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Dhimitraq TOLI


