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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. Kamez me
___.___.2018

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori ekonomik “4 A-M”shpk, me adrese : TIRANE, Rruga “Artan Lenja” Pallati i 4
A-M, Apartamenti A1, kati i I-re.

* * *
Procedura e prokurimit: “E hapur”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75421-06-19-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndërtim shkolla 9 vjeçare Lagjja Frutikulturë Kamëz,
Fondi limit : 161.559.675(njëqind e gjashtëdhjetë e një milion e pesëqind e pesëdhjetë e
nëntëmijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë) leke pa tvsh.
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 242(dyqind e dyzet e dy)ditë pune.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [11.06.2018] [23]
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 11.07.2017
këta ofertues:
1. “4 A-M”shpk K92005016L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 159,938,430 lekë pa tvsh, dhe 191,926,116
lekë me tvsh

2. ” Curri”shpk J67902718S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 141,400,397.5lekë pa tvsh, dhe 169.680.477
lekë me tvsh.

3. ” ED - Konstruksion” shpk K61625001I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 161,377,262 lekë pa tvsh, dhe
193,652,714.4lekë me tvsh.

4. ” ELDA -VL” shpk K67106202W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Nuk ka paraqitur vlere oferte ekonomike
5. ” GJIKURIA” shpk J62903456H

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 161,493.068 lekë pa tvsh, dhe
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193.791.682lekë me tvsh.

Operatore te skualifikuar
1. ” Curri”shpk J67902718S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk ka paraqitur analize cmimi per:

- A/V/7 Fv.Parmakshkalle me kangjella metalike

- B/IV/5 F.V Tee PP - R Φ 25 mm

- B/IV/8 F.V Berryla PP - R teFiletuar Φ 25 x 3/4" mm

- B/V/18 F.V Dopio Braga PP Φ 110 x 50 x 110 mm - 45º

- B/VI/1 F.V Tub Plastik Φ 125 mm

- B/VI/2 F.V Tub Plastik Φ 110 mm

- B/VI/3 F.V Braga Plastike Φ 125 mm - 45º

- B/VI/4 F.V Braga Plastike Φ 110 mm - 45º

- B/VI/5F.V BerrylaPlastike Φ 125 mm - 45º

- B/VI/6 F.V BerrylaPlastike Φ 110 mm - 45º

- C/III/2 F.V Llambasinjalizimi

- C/IV/1 F.V Kuadrikryesor Kk, komp.me kit zbara 63A/4P &aksesor J/m me
54Mod.

- C/IV/3F.V Automat magneto-termik& RCD. Id=0,3A; Icc=6 KA; 80/4P; klasa C

- C/VI/3F.V Automat magneto-termik&RCD. Id=0.3 A; Icc=6 KA; 60A/4P kl. C

- C/VI/1F.V Kuadrikryesor Kk, komp.me kit zbara 63A/4P &aksesor b/m 54 module

- C/VII/1 F.V Kuadrikryesor Kk, komp.me kit zbara 63A &aksesor b/m, 54 module

- C/VIII/3 Automat magneto-termik&RCD. Id=0.3KA, Icc 6KA, 25A/4P kl. C

- C/VIII/4 Automat magneto-termik MCB 20A/1P+N, kl, C, Icc=4.5 KA

- C/VIII/5 Automat magneto-termik MCB 10A/1P+N ; kl. C ;Icc=4,5 KA

- D/V/8 Shtreseniveluesestirobetonitmes=6cm

- D/IX/3 Bar tapet ,heqje e bim. egzist,punimtoke,sistemim, plehr.,mbjelljebari

- D/X/11 F + V rrjeteteli me kuadrata e xinguar me konstr.bashke me kasen
d/alumin per dritaret e Palestres

- D/XI/5 F.V Pjatadushi 80x80 cm

- D/XII/1 F.V Automat magn-termik 250A, 400V; Icc=10 KA

- D/XII/7 F.V Kuadrikryesor Kk, komp.me kit zbara 63A/4P &aksesor J/m me
54Mod.

- D/XII/8 F.V Llambasinjalizimi cope

- D/XII/11 Tub PVC fleksibelvetshuares( d 13 ) dj = 16m/m

- D/XII/12 F.V Percjelles I veshur,flex. k.z, S=1.5 mm2

- D/XII/13 Percjelles I veshur , flex. ;k.z. ; S =2,5 mm2

- D/XII/14 Percjelles I veshur , flex. ;k.z. ; S =4,0 mm2

- D/XII/15 Frutçelesdevjat "& invert ekuivalentGewiss " 10 A

- D/XII/16 Prize 1 fazore + nulifikim( bivalente ) 16A
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- D/XIII/6 F.vkarrige per tifozet

- D/IV/1 Montimkaldaje me dru per tegjitheaksesoret (Djegesautomatik,
aksesoresigurie) Q=350 KW

- D/IV/2 FV enezgjerimi e 200 litershe e kompletuar me gjitheaksesoret

- D/IV/3 MonmtimpompeQarkulluesePrimare, Binjake, me rotor telagur ; 3
shpejtesiPrurja : 21 m3/h ; H : 10 m.k H2O

- D/IV/4 MontimpompeQarkullueseQarkusekondarkati 0; +1, me rotor telagur ; 3
shpejtesiPrurja : 13 m3/h ; H : 36 m.k H2O

- D/IV/5 MontimpompeQarkullueseQarkusekondarkati 0; +2, me rotor telagur ; 3
shpejtesiPrurja : 8 m3/h ; H : 36 m.k H2O

-
- Ne zerat e meposhtem, nuk perputhet cmimi I analizes se cmimit me cmimin e

vendosur ne preventiv:
- B/IV/6 F.V Tee PP - R Φ 25 x 20 x 25 mm

- B/IV/11F.V Kalesa PP-R Φ 20 mm

- C/IV/4 F.V Automat magneto-termik MCB 25A/2P+N; kl. C ;Icc=6 KA

- C/XIII/4 F.V Kombinatortelefonik

- C/XVI/4 F.V Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5

- D/XI/14 F.V Berryla PP-R Φ 20 mm

- D/XI/20 F.V Berryla PP-R teFiletuar Φ 20 x 1/2 "

- D/XI/23 F.V Saracineska 1e 1/2"

- E/II/7 Veshje e tubittezi DN 32 mm me gomeporozetermoizoluese
Gjithashtu, nuk ka paraqitur Vertetim per numrin e punonjesve per periudhen Janar 2018-
Qershor 2018, si dhe Formularet e deklarimit te pagesave per sigurimet shoqerore dhe
shendetesore per periudhen Janar 2018-Qershor 2018, duke mospermbushur pjeserisht
kerkesen 4 pika a dhe b te kritereve te vecanta per kualifikim.

Nuk permbush kerkesen 5 te kritereve te vecanta per kualifikim, pasi:
- Nuk ka paraqitur dokumentacionin perkates ( kontratepune+diplome+CV+librezat e

punes) per nje Ing topograf ; Nuk ka paraqitur dokumentacionin perkates (kontrate
pune+diplome+CV+librezat e punes) per Arkitekt .

- Certifikata ISO e prodhuesit te bojerave eshte ne gjuhen angleze, e paperkthyer ne
shqip duke mos permbushur kerkesen 12 te kritereve te vecanta per kualifikim. Gjuha e
dokumentacionit te tenderit eshte gjuha Shqipe. Nese dokumentat jane ne gjuhe te huaj
duhen perkthyer dhe noterizuar.

- Nuk verteton se ka te punesuar dhe te deklaruar ne listepagesa 1 Ing. Elektronik
vertetuar me kontrate pune te vlefshme (te gjitha kontratat ne ndryshim me ato te lidhura
me Ing e tjere, nuk jane lidhur para noterit, dhe te gjitha jane lidhur ne nje date te caktuar
duke pasur pasaktesi te theksuara ne noterizimin e diplomave apo te dokumentacioneve
shoqeruese.

- Nuk permbush kerkesen 7 te kritereve te vecanta per kualifikim, pasi:

- Nuk verteton se ka te punesuar dhe te deklaruar ne listepagesa per te pakten 12 muajt e
fundit 3 Teknik me diploma te nivelit te pare ne inxhinieri elektrike; Nuk verteton se
ka te punesuar dhe te deklaruar ne listepagesa per te pakten 12 muajt e fundit 2 Teknik
me diploma te nivelit te pare ne inxhinieri elektronike; Nuk verteton se ka te
punesuar dhe te deklaruar ne listepagesa per te pakten 12 muajt e fundit 1 Teknik me
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diploma te nivelit te pare ne inxhinieri mekanike
Operatori ekonomik ka paraqitur ne tender disa ing me Bachelor elektrik / elektronik me
kontrata te nenshkruara ne 23 korrik 2018 tecilet nuk rezultojne te siguruar ne
listepagesa, nuk jane te deklaruar, dhe nuk ka asnje dokument provues nga Operatori
ekonomik per permbushjen e ketij kriteri.+

2. ” ED - Konstruksion” shpk K61625001I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk ka paraqitur dokumentacionin perkates sipas kerkesave te DST

3. ” ELDA -VL” shpk K67106202W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk ka paraqitur dokumentacionin perkates sipas kerkesave te DST, nuk ka paraqitur
oferte ekonomike.

4. ” GJIKURIA” shpk J62903456H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk ka paraqitur dokumentacionin perkates sipas kerkesave te DST

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori ekonomik “4 A-M”shpk,
me adrese : TIRANE, Rruga “Artan Lenja” Pallati i 4 A-M, Apartamenti A1, kati i I-re.
se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 159,938,430 lekë pa tvsh, dhe
191,926,116 l 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, procedura do
te anullohet për mosplotësim të numrit minimal të konkurentëve në bazë të ligjit për prokurimet
publike Nr.9643 datë 20.11.2006, të ndryshuar..

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.08.2018
Ankesa: ka ose jo____JO__________

Nëpunesi i Autorizuar
Qemal ÇEJKU

__________________________

SEKRETAR I PERGJITHSHEM
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