
____________________________________ __________________________________

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KURBIN

Nr. _____ prot. Laç, më _____.______.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 03.01.2019

 Për Operatorit ekonomik “NIKA” ShPK, me numër NIPTI J76705047U përfaqësuar

nga administratori Zj.Shpresa Nika.

Adresa: Autostrada Rruga /bulevardi Skenderbeg, përballë me ish Degën Shkodër

Vlera e ofertuar: 3.652.510 (tre milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e dhjetë

dhjetë) lekë pa TVSH.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” (me mjete elektronike).

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Me objekt: “Punime Riparimi për zyrat e PMNZ dhe kapanon ” Bashkia Kurbin”

Nr.ref. 96854-12-05-2018

Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve):

4.542.381 (katër milion e pesëqind e dyzet e dy mijë e treqind e tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Grand + të ardhura

Data e zhvillimit të tenderit: 17/12/2018

Kohëzgjatja e kontratës: 70 (shtatedhjete) dite duke filluar nga data e nenshkrimit te

kontrates.

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

çmimi më i ulët X doferta ekonomikisht më e favorshme

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

ofruara:



1. Operatori ekonomik “HYSI – 2F” Shpk, me numër NIPTI: K72429007E, përfaqsuar

nga administratori Z. Nevrus Hysi, Adresa: Tirane TIRANE Rruga Unaza e Re, Nr. 15.

Vlera e ofertuar: 2.890.810 (dy miljon e tetëqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e dhjetë)

lekë pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “NIKA” Sh.p.k. me numër NIPTI:  J76705047U, përfaqësuar

nga administratori Zj. Shpresa Nika, Adresa: Shkodër, Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi

Skënderbeu, godinë 8-kateshe, kati i I-rë, Zona kadastrale 8593, Nr.pasurie 5/587”.

Vlera e ofertuar: 3.652.510 (tre milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e

dhjetë dhjetë) lekë pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “SARK” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K52531415H, përfaqësuar

nga administratori Z. Arben Kajolli, Adresa: Fier, Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej,

Fier, Rajoni nr.3, Përball supermarket Lalaj.

Vlera e ofertuar: 3.867.933 (tre miljon e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e

nëntëqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.

4. Operatori ekonomik “2 N” Sh.p.k. me numër NIPTI:  L31615017L, përfaqësuar nga

administratori Z. Ndriçim Stojku, Adresa: Tirane Paskuqan PASKUQAN Lagjja

"Paskuqan Fushe", Rruga "Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Pare.

Vlera e ofertuar: 3.902.000 (tre miljon e nëntëqind e dy mijë) lekë pa TVSH.

5. Operatori ekonomik “2Z KONSTRUKSION” sh.p.k. me numër NIPTI: J63229466K,

përfaqësuar nga administratori Z. Zani Zoga, Adresa: Fier Roskovec, Strum Fshati Suke

i siperm, Nr 2, Rruga Strum - Suke, Km 3, Lagjja Zoga.

Vlera e ofertuar: 3.972.400 (tre miljon e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e katërqind)

lekë pa TVSH.

6. Operatori ekonomik “SARDO” sh.p.k. me numër NIPTI: K13120402Ë, përfaqësuar

nga administratori Z. Saba Hamataj, Adresa: Fier, Lagjja Apollonia, rruga Xoxi

Andoni, pallati 8 katesh me nr-89, kati i pare.

Vlera e ofertuar: 4.085.400 (katër miljon e tetëdhjetë e pesë mijë e katërqind) lekë pa

TVSH.

7. Operatori ekonomik “INA” sh.p.k. me numër NIPTI: J61814009Ë, përfaqësuar nga

administratori Z. Ferdinant Çaushi, Adresa: Tiranë, Rruga Besim Imami, Myslym

Shyri, Mbrapa Karburantit.

Vlera e ofertuar: 4.196.570 (katër miljon e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e

pesëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.

8. Operatori ekonomik “MENI” sh.p.k. me numër NIPTI: J61909018Ë, përfaqësuar nga

administratori Z. Niat Liçi, Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga Shinasi



Dishnica, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të

Vlera e ofertuar: 4.221.070 (katër miljon e dyqind e njëzet e një mijë e shtatëdhjetë) lekë

pa TVSH.

9. Operatori ekonomik “LIQENI VII” sh.p.k. me numër NIPTI:  K01730502Ë,

përfaqësuar nga administratori Zj. Resilda Kalia, Adresa: Durrës Shkozet L.14.

Vlera e ofertuar: 4.232.650 (katër miljon e dyqind e tridhjetë e dy mijë e gjashtëqind e

pesëdhjetë) lekë pa TVSH.

Proceura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” (me mjete elektronike).

Ka patur operator të kualifikuar:

Ne vend te pare

1. Operatori ekonomik “NIKA” Sh.p.k. me numër NIPTI:  J76705047U, përfaqësuar

nga administratori Zj. Shpresa Nika, Adresa: Shkodër, Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi

Skënderbeu, godinë 8-kateshe, kati i I-rë, Zona kadastrale 8593, Nr.pasurie 5/587”.

Vlera e ofertuar: 3.652.510 (tre milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e

dhjetë dhjetë) lekë pa TVSH.

2. Operatori ekonomik “2Z KONSTRUKSION” sh.p.k. me numër NIPTI: J63229466K,

përfaqësuar nga administratori Z. Zani Zoga, Adresa: Fier Roskovec, Strum Fshati Suke

i siperm, Nr 2, Rruga Strum - Suke, Km 3, Lagjja Zoga.

Vlera e ofertuar: 3.972.400 (tre miljon e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e katërqind) lekë

pa TVSH.

3. Operatori ekonomik “SARDO” sh.p.k. me numër NIPTI: K13120402Ë, përfaqësuar

nga administratori Z. Saba Hamataj, Adresa: Fier, Lagjja Apollonia, rruga Xoxi

Andoni, pallati 8 katesh me nr-89, kati i pare.

Vlera e ofertuar: 4.085.400 (katër miljon e tetëdhjetë e pesë mijë e katërqind) lekë pa

TVSH.

4. Operatori ekonomik “INA” sh.p.k. me numër NIPTI: J61814009Ë, përfaqësuar nga

administratori Z. Ferdinant Çaushi, Adresa: Tiranë, Rruga Besim Imami, Myslym

Shyri, Mbrapa Karburantit.

Vlera e ofertuar: 4.196.570 (katër miljon e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e

shtatëdhjetë) lekë pa TVSH.

5. Operatori ekonomik “MENI” sh.p.k. me numër NIPTI: J61909018Ë, përfaqësuar nga

administratori Z. Niat Liçi, Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga Shinasi

Dishnica, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të

Vlera e ofertuar: 4.221.070 (katër miljon e dyqind e njëzet e një mijë e shtatëdhjetë) lekë pa

TVSH.



6. Operatori ekonomik “LIQENI VII” sh.p.k. me numër NIPTI:  K01730502Ë,

përfaqësuar nga administratori Zj. Resilda Kalia, Adresa: Durrës Shkozet L.14.

Vlera e ofertuar: 4.232.650 (katër miljon e dyqind e tridhjetë e dy mijë e gjashtëqind e

pesëdhjetë) lekë pa TVSH.

Ka patur operator të s’ kualifikuar:

1. Operatori ekonomik “HYSI – 2F” Shpk, me numër NIPTI: K72429007E, përfaqsuar

nga administratori Z. Nevrus Hysi, Adresa: Tirane TIRANE Rruga Unaza e Re, Nr. 15.

Vlera e ofertuar: 2.890.810 (dy miljon e tetëqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e dhjetë)

lekë pa TVSH.

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar, ku 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 …., nenit 53, pika 5,

shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a)

kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit

të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta refuzohet

pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST, Kriteret e veçanta të kualifikimit, Kapaciteti Teknik,

pika 2.3.3 si më poshtë cituar: Operatori Ekonomik duhet te kete numrin e nevojshëm të

punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për periudhën janar-dhjetor 2016,

janar-dhjetor 2017, janar-tetor 2018 të jetë jo më pak se 15 (pesembedhjete) punonjës në muaj.

Per kete operatori ekonomik duhet te paraqese: Vërtetim nga Administrata Tatimore ku te

specifikohet numri i punonjesve per secilin muaj: dhe Listë-pagesat e kontributeve te Sigurimeve

Shoqerore, Shendetesore dhe Tatimit mbi te Ardhurat nga Punesimi, të konfirmuara.

Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O konstatoi se

sipas listpagesave të punonjësve formularet E-SIG që ka paqaqitur për vitet 2016, 2017,

2018, operatori ekonomik “HYSI – 2F” Shpk, nuk plotëson numrin e kërkuar të

punonjësve.

2. Operatori ekonomik “SARK” Sh.p.k. me numër NIPTI:  K52531415H, përfaqësuar

nga administratori Z. Arben Kajolli, Adresa: Fier, Lagjja 8 Shkurti, Rruga Skenderbej,



Fier, Rajoni nr.3, Përball supermarket Lalaj.

Vlera e ofertuar: 3.867.933 (tre miljon e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e

nëntëqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH.

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar, ku 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 …., nenit 53, pika 5,

shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a)

kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit

të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta refuzohet

pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST, Kriteret e veçanta të kualifikimit, Kapaciteti

Teknik, pika 2.3.3 si më poshtë cituar: Operatori Ekonomik duhet te kete numrin e

nevojshëm të punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për periudhën

janar-dhjetor 2016, janar-dhjetor 2017, janar-tetor 2018 të jetë jo më pak se 15

(pesembedhjete) punonjës në muaj. Per kete operatori ekonomik duhet te paraqese:

Vërtetim nga Administrata Tatimore ku te specifikohet numri i punonjesve per secilin

muaj: dhe Listë-pagesat e kontributeve te Sigurimeve Shoqerore, Shendetesore dhe

Tatimit mbi te Ardhurat nga Punesimi, të konfirmuara.

Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O konstatoi se

sipas listpagesave të punonjësve formularet E-SIG që ka paqaqitur për vitet 2016, 2017,

2018, operatori ekonomik “SARK” Sh.p.k, nuk plotëson numrin e kërkuar të punonjësve.

3. Operatori ekonomik “2 N” Sh.p.k. me numër NIPTI:  L31615017L, përfaqësuar nga

administratori Z. Ndriçim Stojku, Adresa: Tirane Paskuqan PASKUQAN Lagjja

"Paskuqan Fushe", Rruga "Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Pare.

Vlera e ofertuar: 3.902.000 (tre miljon e nëntëqind e dy mijë) lekë pa TVSH.

Në mbështetje të nenit 53, pika 3 të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të

ndryshuar, ku 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 …., nenit 53, pika 5,

shkronja “a” të këtij ligji ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë:a)



kur ofertuesi nuk është i kualifikuar”,  si dhe të nenit 66, pika 3, Kreu VII, të Vendimit të

Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit

Publik, të ndryshuar, ku parashikohet se: Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit

të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që

përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, oferta refuzohet

pasi nuk janë plotësuar pikat si më poshtë vijon:

 Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST, Kriteret e veçanta të kualifikimit, Pika 2.3.

Kapaciteti Teknik, si më poshtë cituar:

A. Pune te ngjashme per nje objekt te vetem ne nje vlere prej (50 % e Fondit Limit), pa

tvsh e realizuar gjate tri viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit.

OSE

B. Pune te ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e puneve te kryera e marre

se bashku gjate tri viteve te fundit te jete sa dyfishi i vleres limit te kontrates qe

prokurohet.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te

kualifikueshme.Pune te ngjashme do te njhet punimet ne rikonstruksione godinash

sociale duke ju referuar zerave te prventivit .

Si deshmi per pervojen e meparshme operatori ekonomik duhet te paraqese

Formularin/et e Vleresimit sipas Shtojces 8 te Dokumenteve Standarte te Tenderit,

shoqeruar me:

I. Kontraten/at e nenshkruara nga palet.

II. Situacionin/et Perfundimtare.

III. Aktin/et e Kolaudimit.

IV. Aktin/et e Marrjes ne Dorezim.

Ne rastin e pervojes se meparshme te realizuar me sektorin privat kerkohen si deshmi:

I. Vertetime (dokumente) ku te shenohen vlera, koha dhe natyra e punes se bere, e

shoqeruar me fatura tatimore dhe aktin e kolaudimit perfundimtar per te vertetuar

permbushjen e suksesshme te puneve.

Së pari: Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin e prokurimit elektronik K.V.O

konstatoi se operatori ekonomik ”2 N” nuk plotëson kriterin për punë të ngjashme të

kryera për tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të tenderit, pasi referuar Aktit të

Kolaudimit që ju keni paraqitur, ky akt mban daten Korrik 2015, që i bie se ka kaluar

afati tre vjecar nga data e zhvillimit të tenderit.

Së dyti: Dokumentacioni që operatori ekonomik ”2 N” ka paraqitur për punë të

ngjashme nuk përputhet me kërkesat që Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST.



* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:

 Për Operatorit ekonomik “NIKA” ShPK, me numër NIPTI J76705047U përfaqësuar

nga administratori Zj.Shpresa Nika.

Adresa: Autostrada Rruga /bulevardi Skenderbeg, përballë me ish Degën Shkodër

Vlera e ofertuar: 3.652.510 (tre milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy mijë e pesëqind e dhjetë

dhjetë) lekë pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kurbin, Lagjia Nr.3, Tel/Fax

00355/536/22 70, 22 39 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda

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

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

veprohet, siç parashikohet në Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i

ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 20.12.2018.

Ankesa: ka ose jo

Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Artur BARDHI


