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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr._________ Prot. Elbasan, më____.____. 2018.

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

AGJENCISE së PROKURIMIT PUBLIK

T I R A N Ë

NJOFTIMI I FITUESIT

Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan.

Për “Blerimi” sh.p.k me adresë: fshati Mjekës, Njësia Administrative Shirgjan, rruga

Elbasan-Cerrik km 4, Elbasan

Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozim”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: : REF-81785-08-02-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i banesave të komunitetit rom dhe

egjiptian” me fond limit: 11.875.705 (njëmbëdhjetëmilion e tetëqind e shtatëdhjetë e

pesëmijë e shtatëqind e pesë) lekë pa t.v.sh vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit për

vitin 2018, dhe me afat për kryerjen e punimeve 3 (tre) muaj nga data e lidhjes së

kontratës.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [06.08.2018] [31]

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

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1. Operatori ekonomik “Murati” sh.p.k me Nipt: J 66702413 V

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 9.801.001 (nentemilion e teteqind e

njemije e nje) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 11.761.202 (njembedhjetmilion e

shtateqind e gjashtedhjet e njemije e dyqind e dy) lekë (me tvsh).

2. Operatori ekonomik B.O “Albin- Tros 2011” sh.p.k. me Nipt: L 13510201 L& “Rej”

sh.p.k me Nipt: J 93711608 Q

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 8.675.782 (tetemilion e gjashteqind e

shtatedhjete e pesemije e shtateqind e tetedhjete e dy) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 10.410.939 (dhjetemilion e katerqind e dhjetemije e nenteqind e tridhjete e nente) lekë

(me tvsh).
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3. Operatori ekonomik “Avduli” sh.p.k me Nipt: J 66703306 O

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 9.675.703 (nentemilion e gjashteqind e

shtatedhjete e pesemije e shtateqind e tre) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej

11.610.844 (njembedhjetemilion e gjashteqind e dhjetemije e teteqind e dyzete e kater) lekë

(me tvsh).

4. Operatori ekonomik “Bahas” sh.p.k. me Nipt: J 61827083 D

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 10.635.395 (dhjetemilion e gjashteqind e

tridhjete e pesemije e treqind e nentedhjete e pese) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej

12.762.474 (dymbedhjetemilion e shtateqind e gjashtedhjete e dymije e katerqind e

shtatedhjete e kater) lekë (me tvsh).

5. Operatori ekonomik “Bajrami N” sh.p.k. me Nipt: K 02727202 O

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 10.080.415,2 (dhjetemilion e

tetedhjetemije e katerqind e pesembedhjete presje dy) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 12.096.498,2 (dymbedhjetemilion e nentedhjete e gjashtemije e katerqind e nentedhjete e

tete presje dy) lekë (me tvsh).

6. Operatori ekonomik “Blerimi” sh.p.k. me Nipt: J 62903384 G

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 8.500.000 (tetemilion e peseqindmije)

lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 10.200.000 (dhjetemilion e dyqindmije) lekë (me

tvsh).

7. Operatori ekonomik “Boshnjaku B” sh.p.k. me Nipt: K 72627402 H

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 10.436.209 (dhjetemilion e katerqind e

tridhjete e gjashtemije e dyqind e nente) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 12.523.451

(dymbedhjetemilion e peseqind e njezete e tremije e katerqind e pesedhjete e nje) lekë (me

tvsh).

8. Operatori ekonomik “Colombo” sh.p.k. me Nipt: J 82916489 E

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 10.286.670 (dhjetemilion e dyqind e

tetedhjete e gjashtemije e gjashteqind e shtatedhjete) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 12.344.004 (dymbedhjetemilion e treqind e dyzete e katermije e kater) lekë (me tvsh).

9. Operatori ekonomik “Delia Impex” sh.p.k. me Nipt: K 57123001 R
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Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 10.863.987 (dhjetemilion e teteqind e

gjashtedhjete e tremije e nenteqind e tetedhjete e shtate) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 13.036.784 (trembedhjetemilion e tridhjete e gjashtemije e shtateqind e tetedhjete e

kater) lekë (me tvsh).

10. Operatori ekonomik “Fled” sh.p.k. me Nipt: K 17621104 C

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 10.478.321 (dhjetemilion e katerqind e

shtatedhjete e tetemije e treqind e njezete e nje) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej

12.573.985 (dymbedhjetemilion e peseqind e shtatedhjete e tremije e nenteqind e tetedhjete e

pese) lekë (me tvsh).

11. Operatori ekonomik “Ina” sh.p.k. me Nipt: J 61814009 W

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 9.065.865 (nentemilion gjashtedhjete e

pesemije e teteqind e gjashtedhjete e pese) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej

10.879.038 (dhjetemilion teteqind e shtatedhjete e nentemije e tridhjete e tete) lekë (me

tvsh).

12. Operatori ekonomik “Jogi” sh.p.k. me Nipt: J 63229478 K

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 10.497.439 (dhjetemilion katerqind e

nentedhjete e shtatemije e katerqind e tridhjete e nente) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 12.596.927 (dymbedhjetemilion peseqind e nentedhjete e gjashtemije e nenteqind e

njezete e shtate) lekë (me tvsh).

13. Operatori ekonomik “Meni” sh.p.k. me Nipt: J 61909018 W

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 9.989.726 (nentemilion e nenteqind e

tetedhjete e nentemije e shtateqind e njezete e gjashte) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 11.987.672 (njembedhjetemilion e nenteqind e tetedhjete e shtatemije e gjashteqind e

shtatedhjete e dy) lekë (me tvsh).

14. Operatori ekonomik “Sark” me Nipt: K 52531415 H

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 10.009.062 (dhjetemilion e nentemije e

gjashtedhjete e dy) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 12.010.875 (dymbedhjetemilion

e dhjetemije e teteqind e shtatedhjete e pese) lekë (me tvsh).

15. Operatori ekonomik “Shamo- Construction” sh.p.k. me Nipt: L 01326020 F
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Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 9.647.357 (nentemilion e gjashteqind e

dyzete e shtatemije e treqind e pesedhjete e shtate) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej

11.576.828 (njembedhjetemilion e peseqind e shtatedhjete e gjashtemije e teteqind e njezete e

tete) lekë (me tvsh).

16. Operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k. me Nipt: K 07924803 N

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 9.695.651 (nentemilion e gjashteqind e

nentedhjete e pesemije e gjashteqind e pesedhjete e nje) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 11.634.781 (njembedhjetemilion e gjashteqind e tridhjete e katermije e shtateqind e

tetedhjete e nje) lekë (me tvsh).

17. Operatori ekonomik “Flonja” sh.p.k me Nipt: J 71826003 M

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 7.316.980 (shtatemilion e treqind e

gjashtembedhjetemije e nenteqind e tetedhjete) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej

8.780.375 (tetemilion e shtateqind e tetedhjetemije e treqind e shtatedhjete e pese) lekë (me

tvsh).

18. Operatori ekonomik B.O “Albkonstruksion” sh.p.k. me Nipt: J 62903360 G &

“Vellezerit Hysa” sh.p.k. me Nipt: K 12911201 C

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 7.969.181 (shtatemilion e nenteqind e

gjashtedhjete e nentemije e njeqind e tetedhjete e nje) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate

prej 9.563.018 (nentemilion e peseqind e gjashtedhjete e tremije e tetembedhjete) lekë (me

tvsh).

19. Operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. me Nipt: J 76705047 U

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 8.549.413 (tetemilion e peseqind e dyzete

e nentemije e katerqind e trembedhjete) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 10.259.296

(dhjetemilion e dyqind e pesedhjete e nentemije e dyqind e nentedhjete e gjashte) lekë (me

tvsh).

20. Operatori ekonomik “Tea- D” me Nipt: K 32522629 L

Vlera e paraqitur në proceduren e prokurimit është 7.733.577 (shtatemilion e shtateqind e

tridhjete e tremije e peseqind e shtatedhjete e shtate) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej

9.280.292 (nentemilion e dyqind e tetedhjetemije e dyqind e nentedhjete e dy) lekë (me

tvsh).
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Ofertues të skualifikuar janë 4 (kater) operatorë.

- Ofertuesi “Flonja” sh.p.k me Nipt: J 71826003 M

- Ofertuesi B.O “Albkonstruksion” sh.p.k. me Nipt: J 62903360 G & “Vellezerit Hysa”

sh.p.k. me Nipt: K 12911201 C

- Ofertuesi “Nika” sh.p.k. me Nipt: J 76705047 U

- Ofertuesi “Tea- D” me Nipt: K 32522629 L

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Ofertuesi “Flonja” sh.p.k skualifikohet për arsye se:

Operatori Ekonomik ne lidhje me kriterin e veçantë të Kapacitetit Teknik, pika 2.3.4 dhe

2.3.5{ Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e

të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë noteriale pune të vlefshme,

diplomë, CV, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e

fundit: Inxhinier Ndërtimi 1 (një); Inxhinier Elektrik 1 (një); Inxhinier Hidroteknik 1 (një)...}

 Operatori Ekonomik ka në stafin e tij inxhinierin hidroteknik Ani Spahiu , me të cilin

ka lidhur kontratë noteriale në datë11.06.2018, duke mos figuruar në listëpagesat e

shoqërisë në tre muajt e fundit (prill,maj,qershor) sipas kriterit të kërkuar në DST.

 Punonjësi Edison Toti i paraqitur nga operatori ekonomik si Teknik Ndertimi në bazë

të listëpagesave të muajit prill, maj ,qershor 2018 rezulton të jetë Elektricist..

 Punonjësi Vladimir Doma i paraqitur nga operatori ekonomik si Hidraulik në bazë të

listëpagesave të muajit prill, maj ,qershor 2018 rezulton të jetë Punëtor Krahu .

 Punëtori Skënder Nërpjetri i paraqitur nga operatori ekonomik si Bojaxhi në bazë të

listëpagesave të muajit prill, maj ,qershor 2018 rezulton të jetë Punëtor Krahu.

 Për punonjësit e mësipërm me IQT nuk jane paraqitur kontratat noteriale te punës të

vlefshme te kërkuar sipas dokumentave në DST.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar

parashikohet se : “[…] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,

duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti

kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe

përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët

ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,

kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,

reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të

zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të

kontratës[...]”

“ Ndërsa në nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të
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ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson
një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe
specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë
ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

2. Ofertuesi B.O “Albkonstruksion” sh.p.k. & “Vellezerit Hysa” sh.p.k. skualifikohet
për arsye se:

Operatori Ekonomik ne lidhje me kriterin e veçantë të Kapacitetit Teknik, pika 2.3.4 dhe

2.3.5 {Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e

të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë noteriale pune të vlefshme,

diplomë, CV, si dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e

fundit: Inxhinier Ndërtimi 1 (një); Inxhinier Elektrik 1 (një); Inxhinier Hidroteknik 1 (një)...}

 Punonjësi Bardhyl Bardhi i paraqitur nga operatori ekonomik “Albkonstruksion” si

Inxhinier Elektrik në bazë të listëpageses të muajit qershor 2018 rezulton të jetë

Punetor Krahu.

 Punonjësi Astrit Kondi i paraqitur nga operatori ekonomik “Albkonstruksion” si punonjes

hidraulik në bazë të listëpageses të muajit qershor 2018 rezulton të jetë Përgjegjës

Sektori në Ndërtim.

 Punonjësi Hazis Likrama i paraqitur nga operatori ekonomik “Albkonstruksion” si

punonjës Elektricist në bazë të listëpagesës të muajit qershor 2018 rezulton të jetë

Inxhinier Mekanik per Makineritë Industriale.

 Duke u bazuar në VKM Nr. 627 datë 11.06.2009 “Për miratimin e listës kombëtare për

profesionet’’ kodi (2142.12) per muajin qershor i Punonjësit Shefqet Duhanxhiu i

paraqitur nga operatori ekonomik “Vellezerit Hysa” si Inxhinier Ndërtimi, nuk ekziston.

 Punonjësi Elton Bejkolli i paraqitur nga operatori ekonomik “Vellezerit Hysa” si

Inxhinier Elektrik në bazë të listëpagesës të muajit qershor 2018 rezulton të jetë

Inxhinier Druri.

 Punonjësi Plandon Gani i paraqitur nga operatori ekonomik “Vellezerit Hysa” si Inxhinier

Hidroteknik në bazë të listëpageses të muajit qershor 2018 rezulton të jetë Inxhinier

Elektrik per Pajisje Elektromekanike.

 Punonjësi Taulant Dyrmyshi i paraqitur nga operatori ekonomik “Vellëzerit Hysa” si

punonjës Hidraulik në bazë të listëpageses të muajit qershor 2018 rezulton të jetë

Mekanik Motorësh Autobusësh.

 Punonjësi Zarif Dyrma i paraqitur nga operatori ekonomik “Vellezerit Hysa” si punonjës

Bojaxhi në bazë të listëpagesës të muajit qershor 2018 rezulton të jetë Mekanik për

Makineritë Industriale.

Në nenin 46, pika 1/b, të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar
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parashikohet se : “[…] Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit,

duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti

kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe

përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: b) aftësia teknike: operatorët

ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,

kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative,

reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të

zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të

kontratës[...]”

“ Ndërsa në nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson

një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë

ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.”

3. Ofertuesi “Nika” sh.p.k. skualifikohet për arsye se: Operatori ekonomik ‘Nika’ ka
cënuar preventivin e objektit te prokururar te paraqitur ne DST: *Rikonstruksioni i
banesës se z.Luan Roko ne Shumën III-punime elektrike ka mungesë të zërit me numër
analize 2.487/d , F.V kuti support “celsa prizash” pllaket 4 modular Gevis;
*Rikonstruksioni i banesës së Z. Gani Ademi në Shumën II-punime elektrike ka mungesë
të zërit me numër analize 2.486, F.V portollampa normale 10A.

4. Ofertuesi “Tea- D” sh.p.k. skualifikohet për arsye se: Operatori ekonomik “TEA-D” ka

cënuar preventivin e objektit të prokururar të paraqitur në DST: mungojnë te gjithe zërat

e punimeve për “8.Rikonstruksioni i baneses se z.Nebi Mustafaj”.

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “Blerimi” sh.p.k me

adresë: fshati Mjekës, Njësia Administrative Shirgjan, rruga Elbasan-Cerrik km 4, Elbasan,

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 8.500.000 (tetemilion e peseqindmije)

lekë (pa tvsh), është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Elbasan (Drejtoria e Prokurimeve),
kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet
në dokumentat e tenderit, brenda 20 (njezete) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj, siçparashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643 dt.20.11.2006

"Per Prokurimet Publike", i ndryshuar.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 30.08.2018

Ankesa nuk ka patur.

Konceptoi : G.Muça

Pranoi:Përgjegjës: A. Memetaj

Konfirmoj :Drejtori: A. Muhametaj

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

OSE PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ

Zv.Kryetari

Ervin Saraçi
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