
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA VLORË 
Adresa: Sheshi “4 Heronjtë”, Tel: 033 421 210; Fax 033 421 205 E-mail:info@vlora.gov.al 

 

Nr. _____ Prot.                                                                                              DATA _________2016 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Nga: (Bashkia Vlore, sheshi  “4 Heronjte”) 

 

Për: [Shoqerite ne bashkepunim “COLOMBO+FUSHA”, adresa: Lagj.”Kryengritja e Fierit”, 

Rr.”Vangjel Rrushku”, Godina nr.67, Fier] 

 

*** 

 

Procedura e prokurimit: Tender i Hapur 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Rikonstruksion i shkolles se mesme Ali Demi, Bashkia Vlore] 

 

 

Fondi limit: [166,229,482 (njeqind e gjashtedhjete e gjashte milione e dyqind e njezete e nente 

mije e katerqind e tetedhjete e dy) lekë pa TVSH] 

 

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit  

  

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 29.08.2016 ora 10.00 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te 

ofruara: 

 

 

1.  Shoqerite ne bashkepunim “COLOMBO+FUSHA”                           J82916489E 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Vlera 165,534,546 (njeqind e gjashtedhjete e pese milione e peseqind e tridhjete e kater mije e 

peseqind e dyzete e gjashte) leke pa tvsh 
 

 

2. Shoqeria “SHENDELLI”                 K07924803N 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Nuk ka paraqitur dokumentacion 

 



3.  Shoqerite ne bashkepunim “ELIRA+SHPRESA+BELAIDI”                      J63423410S    
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Vlera 119,078,822 (njeqind e nentembedhjete milione e shtatedhjete e tete mije e teteqind e 

njezete e dy) leke pa tvsh 

 

 

4.  Shoqerite ne bashkepunim “AURORA KONSTRUKSION+BE-IS”         K02017003I               
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Vlera 121,857,627 (njeqind e njezete e nje milione e teteqind e pesedhjete e shtate mije e 

gjashteqind e njezete e shtate) leke pa tvsh 
 

 

5.  Shoqerite ne bashkepunim “KACDEDJA+AGRI+SIRETA 2F”                K51712017A        
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Vlera 134,846,457 (njeqind e tridhjete e kater milione e teteqind e dyzete e gjashte mije e 

katerqind e pesedhjete e shtate) leke pa tvsh 
 

 

6. Shoqeria “ARIFAJ”                          J76418907K 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Vlera 137,580,745 (njeqind e tridhjete e shtate milione e peseqind e tetedhjete mije e 

shtateqind e dyzete e pese) leke pa tvsh 
 

 

7. Shoqerite ne bashkepunim ”RIVIERA+BAJRAMI N”                          J66903244D 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Vlera 148,817,124 (njeqind e dyzete e tete milione e teteqind e shtatembedhjete mije e njeqind 

e njezte e kater) leke pa tvsh 
 

 

8. Shoqeria “GENER 2”                          K58615301M 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Vlera 150,975,236 (njeqind e pesedhjete milione e nenteqind e shtatedhjete e pese mije e 

dyqind e tridhjete e gjashte) leke pa tvsh 
 

 

9.  Shoqerite ne bashkepunim “AVDULI+ALBA KONSTRUKSION”            J66703306O        

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Vlera 156,009,638 (njeqind e pesedhjete e gjashte milione e nente mije e gjashteqind e 

tridhjete e tete) leke pa tvsh 
  

 

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:  

 

1. Shoqeria “SHENDELLI”   Nuk ka paraqitur dokumentacion 

 

2. Shoqerite ne bashkepunim “ELIRA+SHPRESA+BELAIDI”  
- Dokumentacioni i paraqitur nga shoqeria “ELIRA” per punime te ngjashme eshte i 

pashoqeruar me dokumentacionin qe kerkohet ne dst sic jane leje e ndertimit, leje e sheshit 

te ndertimit, leje perdorimi/akt shfrytezimi. 



- Shoqeria “ELIRA” nuk ka paraqitur vertetim per pagimin e taksave vendore per vitin 2014, 

kurse vertetimet per pagimin e taksave vendore per vitin 2015,2016 e ka te pa shoqeruar me 

faturen e pageses. 

- Shoqeria “BELAIDI” vertetimin per pagimin e taksave vendore per vitin 2014,2015,2016 e 

ka te pa shoqeruar me faturen e pageses. 

- Shoqeria “SHPRESA” ushtron aktivitet ne disa njesi vendore, por nuk ka paraqitur vertetim 

per shlyerjen e ketyre detyrimeve. 

- Vertetimi i bankes i paraqitur nga shoqeria “BELAIDI” eshte jashte afatit 5 ditor te kerkuar 

ne dst. Gjendja kreditore e paraqitur nga shoqerite ne bashkepunim   nuk eshte ne perputhje 

me perqindjen e kerkuar ne dst (16,600,000 leke), pasi sipas dokumentacionit te paraqitur 

5,000,000 leke (35,000 euro) shoq.”BELAIDI”+1,740,000 leke 

shoq.”SHPRESA”+4,480,000 leke shoq.”ELIRA” = 11,220, leke 

- Shoqeria “ELIRA” dhe  “BELAIDI” nuk disponojne mjek ne perputhje me perqindjen dhe 

elementet e bashkepunimit qe kane marre persiper.   

- Shoqeria “SHPRESA” dhe  “BELAIDI” nuk disponojne ekspert zjarrfikes, nderkohe qe 

punimet dhe furnizimi i pajisjeve  kunder zjarrit (pika D1 dhe D2 ne preventiv) jane marre 

persiper nga shoqeria “BELAIDI”. 

 

 

3. Shoqerite ne bashkepunim ”BE-IS+AURORA KONSTRUKSION” 

 

Ky bashkim operatoresh nuk ka paraqitur kontrate bashkepunimi dhe prokure. Ne keto kushte nuk 

mund te gjykohet mbi dokumentacionin e paraqitur nga shoqerite ofertuese. 

 

 

4. Shoqerite ne bashkepunim ”AVDULI+ALBA KONSTRUKSION”  
  

Ky bashkim operatoresh nuk ka paraqitur kontrate bashkepunimi dhe prokure. Ne keto kushte nuk 

mund te gjykohet mbi dokumentacionin e paraqitur nga shoqerite ofertuese.  

 

 

5. Shoqerite ne bashkepunim “KACDEDJA+AGRI+SIRETA 2F”  

 

- Nga operatoret ofertues nuk jane paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore per 

vitet 2014-2015-2016 ne te gjitha vendet e ushtrimit te aktivitetit ne kete periudhe. 

Konkretisht sqarojme se Shoqeria “KACDEDJA” ka paraqitur kete dokumentacion per 

Bashkine Tirane (2014,2015,2016), por nga QKR rezulton se ne kete periudhe ka 

ushtruar aktivitet edhe ne Durres (hapur ne 2015 dhe mbyllur ne 2016, per pasoje duhet 

te sillte vertetim per kete periudhe), Kukes (hapur ne 2014 dhe mbyllur ne 2015, per 

pasoje duhet te sillte vertetim per kete periudhe). 

- Nga dokumentcioni i paraqitur ne tender rezulton se shoqeria “KACDEDJA” nuk 

disponon kontrate te lidhur me ekspert zjarrfikes, kurse shoqerite e tjera e disponojne. 

Bazuar ne kontraten e bashkepunimit te paraqitur, nga shoqerite ne bashkepunim 

punimet e furnizim vendosje sistemi i mbrotjes kunder zjarrit (D1) do te kryhen nga 

shoqeria “AGRI”, kurse pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit do te furnizohen 

nga shoqeria “KACDEDJA” qe nuk disponon kontrate me ekspert zjarrfikes. Furnizimi i 

percaktuar ne piken D2, kerkon detyrimisht qe shoqeria “KACDEDJA” te disponoje 

ekspert zjarrfikes. Pra shoqerite duhet te plotesojne kriteret teknike ne perputhje me 

perqindjen dhe elementet e bashkepunimit qe kane marre persiper. Pervec kesaj 

ekspertet zjarrfikes te paraqitur nuk e kane piken e licences per dhenien e asistences 

teknike ne object, por kane vetem te drejten per hartimin e projekteve kunder zjarrit dhe 



hartimin e ekspertizes teknike per zjarret e rena, qe nuk jane qellimi i vendosjes se ketij 

kriteri ne kete procedure prokurimi. 

- Shoqeria “AGRI” nuk disponon mjek ne perputhje me perqindjen dhe elementet e 

bashkepunimit qe kane marre persiper. Njekohesisht dy shoqerite e tjera kane lidhur 

kontrate me kohe te plote pune me te njejtin mjek. 

- Nuk kane paraqitur autobot uji, por mjetet e paraqitur nga shoqerite “SIRETA 2 F” dhe 

“KACDEDJA” jane kamione me bot uji te ngarkuar. 

 

 

6. Shoqeria “ARIFAJ”     

     

- Vertetimi i bankes i paraqitur nga shoqeria “ARIFAJ” eshte jashte afatit 5 ditor te kerkuar 

ne dst. 

- Vertetimet per pagimin e taksave vendore per vitet 2014-2015-2016 te paraqitura ne vendet 

e ushtrimit te aktivitetit, pervec Bashkise Kavaje, jane te pashoqeruar me vertetimin e 

pageses sic percaktohet ne dst. 

- Kontrata me ekspertin zjarrfikes eshte e panoterizuar dhe e pashoqeruar me 

dokumentacionin qe kerkohet ne dst. 

- Ne listepagesa dhe ne dokumentacionin e paraqitur nuk rezulton qe te kete arkitekt te 

siguruar te pakten per nje periudhe nje vjecare sic percaktohet ne dst. Kontrata eshte lidhur 

ne dt.27 prill 2016. 

- Nuk ka paraqitur dokumentacion  

 per elektroargano (nuk eshte e pasqyruar as ne shtojcen 9).  

 per 1 kamioncine (ka paraqitur per 3 nga 4 qe kerkohen). Mjeti i klasifikuar si 

kamioncine me targa KJ8736A, nuk i permbush kriterin e percaktuar ne dst qe jete 

1,5-7 ton, pasi eshte me i madh. 

- Kontrata e qirase per skelen me shoqerine “XXXXX” eshte e pashoqeruar me 

dokumentacionin qe te provoje pronesine e qiradhenesit mbi keto mjete.  

- Kontrata me shoqerine “XXXXX” per shitjen e gjeneratorit eshte e pashoqeruar me 

dokumentacionin qe te provoje pronesine e shitesit mbi keto mjete.  

- Kontrata me XXXXXXX  per shitjen e motogjenerator-saldatrice eshte e pashoqeruar me 

dokumentacionin qe te provoje pronesine e shitesit mbi keto mjete. 

- Autobot uji me targa TR1176 I eshte i pashoqeruar me leje transporti nga organet e pushtetit 

vendor. 

 

 

7. Shoqerite ne bashkepunim ”RIVIERA+BAJRAMI N” 

    

- Kontrata e bashkepunimit e hartuar midis dy shoqerive nuk i ka te percaktuara elementet e 

bashkepunimit. 

- Vertetimi i leshuar nga Drejtoria e Tatimeve i paraqitur nga shoqeria “RIVIERA” percakton 

se ka gjoba te papaguara. 

- Vertetimi i bankes i paraqitur nga shoqeria “RIVIERA” eshte jashte afatit 5 ditor te kerkuar 

ne dst. 

- Vertetimet per pagimin e taksave vendore per vitet 2014-2015-2016 te paraqitura nga 

shoqerite ne bashkepunim jane te pashoqeruar me vertetimin e pageses sic percaktohet ne 

dst. 

- Nga bashkimi i operatoreve nuk eshte paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore per 

vitet 2014-2015-2016 ne te gjitha vendet e ushtrimit te aktivitetit ne kete periudhe 

- Vertetimi i OSHEE i paraqitur nga shoqeria “Bajrami N” eshte jashte afatit dhe nuk 

perfshin periudhen korrente muajin qershor. 



- Dokumentat e ekspertit zjarrfikes te paraqitura nga shoqeria “Bajrami N”, nuk rezultojne te 

jene miratuar/legalizuar nga organet shqiptare ato thjesht jane perkthyer ne gjuhen shqipe. 

- Shoqerite ne bashkepunim nuk kane paraqitur dokumentacion per disponimin e mjeteve si: 

kallep themeli, muri, solete, trau, vinc kulle, elektroargano, zmerilatrice, gazogjen, structure 

sinjalistike, kokore (jane paraqitur 57 nga 120 te kerkuara), fikse zjarri (jana paraqitur 8 nga 

20 te kerkuara) 

- Nga shoqerite ne bashkepunim nuk eshte paraqitur, vertetim+listepagesa+formulari i 

deklarimit  per numrin e te punesuarve per muajin korrik 2016. 

- Nuk eshte paraqitur grafiku i punimeve 

- Nuk jane paraqitur analizat teknike te cmimeve per te gjitha zerat e preventivit 

- Nuk eshte paraqitur deklarate per vendin ku do te kryhet furnizimi  

- Nuk eshte paraqitur plan organizimi i punimeve 
   
 

8. Shoqeria “GENER 2” 

        

- Nga operatori ofertues nuk eshte paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore per vitet 

2014-2015-2016 ne te gjitha vendet e ushtrimit te aktivitetit ne kete periudhe, si me poshte: 

 Nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore refeuar QKR historik te 

paraqitur ne vendet e ushtrimit te aktivitetit si Tirane Njesia 

Bashkiake/Administrative 9, 2, Tirane Njesia Paskuqan,  Korce (Vithkuq, Trebinje), 

Corovode, Fier. 

- Kontrata me ekspertin zjarrfikes eshte e panoterizuar sic kerkohet ne dst. 

- Nuk ka paraqitur dokumentacion ne perputhje me shtojcen 9 te disponoje mjetet: 

zmerilatrice dhe makine skarifikuese shtresash. Bashkia Vlore i ka kerkuar sqarime 

shoqerise “GENER 2” me shkresen nr.7282 prot dt.07.09.2016. Ne pergjigjen e derguar 

sqarohet se  

 Mjeti gazogjen eshte dorezuar ne dokumentin e emertuar DOK_GENER 2_D2, ne 

faqen nr.3 fatura nr.2610 date 13.07.2016. Nga verifikimi i kesaj fature rezulton se 

ne permbajtjen e saj percaktohet azot gaz,oksigjen gaz, acetilen gaz, me njesi matese 

ne m3 ose mg, nderkohe qe gazogjeni eshte pajisje dhe matet me njesi ne cope. 

 Mjeti zmerilatrice eshte dorezuar ne dokumentin e emertuar DOK_GENER 2_D2, 

ne faqen nr.15 fatura nr.518 date 16.10.2008. Nga verifikimi i kesaj fature rezulton 

ne permbajtjen e saj percaktohet “troko” dhe ka nje funksion te ndryshem nga 

pajisja e kerkuar ne dst e quajtur zmerilatrice.  

 Mjeti skarifikuese shtresash eshte dorezuar ne dokumentin e emertuar 

DOK_GENER 2_D2, ne faqen nr.6, deklarata doganore nr.8170 date 23.02.2008. 

Nga verifikimi i kesaj fature rezulton ne permbajtjen e saj percaktohet “sharre 

rrethore per punim”, nderkohe dokumenti i bashkelidhur shkreses gjendet ne faqen 8 

te ketij seti dokumentash dhe ne permbajtjen e saj percakton  “makineri per punim 

druri, plastik” dhe ka nje funksion te ndryshem nga pajisja e kerkuar ne dst e quajtur 

skarifikuese shtresash.  

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqerite ne bashkepunim 

“COLOMBO+FUSHA”, adresa: Lagj.”Kryengritja e Fierit”, Rr.”Vangjel Rrushku”, Godina 

nr.67, Fier] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [165,534,546 (njeqind e 

gjashtedhjete e pese milione e peseqind e tridhjete e kater mije e peseqind e dyzete e gjashte) 

leke pa tvsh] është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Vlore, sheshi “4 Heronjte”] kopjen e 

nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat 



e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi. 

 

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

sigurimi i ofertës suaj dhe 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: 15.09.2016 

Ankesa: Po 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në date: 

Vendimin nr.844/2016 date 04.11.2016 te 

KPP Tirane 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Dritan LELI 
 

 

 

 

 

 

 


