
____________________________________ __________________________________

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KURBIN

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 06.03.2019

Për: Operatori ekonomik “SHAMO-CONSTRUCTION” SHPK, me numër NIPTI:

L01326020F, përfaqësuar nga administrator Z. Bardhi Shamo, Adresa: Tiranë, Njesia

Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap. 37, mbrapa Pallateve Agimi.

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

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

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

REF-04787-01-23-2019

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: 04/02/2019

Kohëzgjatja e kontratës: 70 (shtatëdhjetë) ditë nga data e lidhjes së kontratës.

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

çmimi më i ulët X  oferta ekonomikisht më e favorshme

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

ofruara:

1. Operatori ekonomik “AVDULI” SHPK, me numër NIPTI: J66703306O, përfaqësuar

nga administrator Z. Arben Avduli, Adresa: Vlorë, Lagjja 10 Korriku, Rruga Perlat

Rexhepi, Objekt 3-katesh nr.4, Kati 1.

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.

3. Operatori ekonomik “SHAMO-CONSTRUCTION” SHPK, me numër NIPTI:

L01326020F, përfaqësuar nga administrator Z. Bardhi Shamo, Adresa: Tiranë, Njesia

Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap. 37, mbrapa Pallateve

Agimi.

4. 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

5. 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.

6. 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.

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

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

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

Ka patur operator të kualifikuar:

1. Operatori ekonomik “SHAMO-CONSTRUCTION” SHPK, me numër NIPTI:

L01326020F, përfaqësuar nga administrator Z. Bardhi Shamo, Adresa: Tiranë, Njesia

Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap. 37, mbrapa Pallateve

Agimi.

Vlera e ofertuar: 3.858.410 (tre miljon e tetëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e katërqind e dhjetë)

lekë pa TVSH.

2. 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: 3.923.120 (tre miljon e nëntëqind e njëzet e tre mijë e njëqind e njëzet) lekë pa

TVSH.



3. 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.

4. 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:

Operatori ekonomik “AVDULI” SHPK, me numër NIPTI: J66703306O, përfaqësuar nga

administrator Z. Arben Avduli, Adresa: Vlorë, Lagjja 10 Korriku, Rruga Perlat Rexhepi, Objekt

3-katesh nr.4, Kati 1.

Vlera e ofertuar: 3.267.140 (tre miljon e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e

dyzet) 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:

 Bazuar në VKM nr.629 datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve

të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” të cilës I referohemi për

hartimin e preventivave, KVO pasi kontrolloi dokumentacionin që ju keni paraqitur për

shpjegim si rezultat i ofertës anomalisht të ulet kontsatoi:



 Së pari: Analizat e çmimeve që ju keni paraqitur rezultojnë me gabime dhe me çmime

materialesh bazë më të uleta se çmimet e manualit të cituar më lart.

 U konstatua se Analiza 2.426,3 rezulton të ketë vlerën totale 141 lekë/m3, ndersa ju në

analize e keni paraqitur 90 lekë/m3.

 U konstatua se Analiza 2.197 rezulton të ketë vlerën totale 889 lekë/m2 ndersa ju në

analize e keni paraqitur 860 lekë/m2, por sqarojmë se po këto gabime janë konstatuar në

Analizen 2.200, Analizen 2.209, Analizen 2.426/3 si dhe Analizen 2.262/4.

 Gjithashtu është konstatuar se çmimi i betonit në Analizen 2.109/2 për Beton C12/15 për

m3 që ju keni paraqitur është 3686 lekë/m3, por bazuar manualit 2015, çmimi për m3

është 4639 lekë pa fitim.

 Analiza 3.310 që ju keni paraqitur për Rere e larë lavatriçe çmimi është 1500 lekë/m3,

ndersa në manual çmimi i prodhimit është 1743, po këtu çmimi i llaqit të përzier M25 ju

e keni paraqitur 3400 lekë/m2, ndersa sipas manualit çmimi është 4026 lekë/m2, po

kështu njëlloj janë konstatuar edhe në Analizen 2.300.

 Analiza 2.117/1 që ju keni paraqitur për Beton C16/20 çmimi është 4000 lekë/m2, ndersa

në manual çmimi i prodhimit është 4923 pa fitim, po kështu edhe në Analizen 2.119/1

dhe 2.156.

 Analiza 2.166 për Hekur pregatitur çmimi është 69.225 lekë/ton, ndersa në manual është

90.000 lekë/ton pa fitim.

 Analiza 2.258/2 për Zhavorr çmimi është 257 lekë/m3, ndersa në manual është 332

lekë/m3 pa fitim.

 Analiza 2.331 për Llac i përzier M25 cmimi është 3200 lekë/m3, ndersa në manual është

4026 lekë/m3 pa fitim.

 Për sa më sipër argumentimi që ju keni paraqitur si rezultat i ofertës anomalisht të ulët

nuk është bindes dhe i rregullt në të gjithë elementet e saj dhe bazuar në nenin 56, pika 2

të ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar, oferta juaj

refuzohet.

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: 3.709.970 (tre miljon e shtatëqind e nëntë mijë e nëntëqind e

shtatëdhjetë) 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:

 Së pari: 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.

Sqarojmë se sipas lispagesave që ka paraqitur për tre vitet rezulton se punonjësit nuk i ka

me dit pune të plotë, pra nuk plotëson numrin e punonjësve sipas kërkesave në DST.

 Së dyti: Autoriteti Kontraktor ka kërkuar në DST, Kriteret e veçanta të kualifikimit, pika

2.2.4 si më poshtë cituar: Vërtetim lëshuar nga Komuna ose Bashkia për shlyerjen e

taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2016, 2017,2018 si për

NIPT-in kryesor ashtu edhe për NIPT-et sekondare.

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

sipas Ekstraktit Historik të QKB operatori ekonomik ka hapur Nipt sekondar për aktivitet

në Tiranë me datë 21.12.2018. Përderisa ka nipt sekondar në Tiranë OE duhet të silltë për

vitin 2018 Vërtetim që ka shlyer Taksat Vendore ndaj Bashkisë Tiranë. Theksojmë se

operatori ekonomik nuk ka sjellë vërtetim për vitin 2018 për shlyerjen e taksave vendore

ndaj Bashkisë Tiranë.

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: 3.960.470 (tre miljon e nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e katërqind e

shtatëdhjetë) 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:

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

konstatoi se dokumentacioni që operatori ekonomik ”2 N” ka paraqitur për punë të

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

Sqarojmë se operatori ekonomik ka paraqitur për punë të ngjashme, realizuar me sektorin

privat, kontrata bashkëpunimi me shoqërinë SION-AL Shpk ku firma ”2 N” është

nënkontraktore e shoqërisë SION-AL. Autoriteti Kontraktor në DST ka kërkuar se ne

rastin e pervojes së meparshme të realizuar me sektorin privat kerkohen si deshmi:

1.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. Theksojmë se në Aktin e Kolaudimit që ka

paraqitur figuron që firma SION-AL Shpk është edhe subjekt ndërtues edhe Investotor,

kurse OE ”2 N” nuk figuron fare në Akt Kolaudimi.

Së dyti: Operatori ekonomik ka paraqitur për Autobot Uji Kontratë Qeraje Nr.715 rep

datë 13.09.2018 lidhur me shoqërinë ”TRIOS” Sha për mjetin me targë AA393PN,

bashkëlidhur Çertifikatën e Pronësisë së Mjetit, Leje Qarkullimi, Policë Sigurimi, SGS,

foto të mjetit, por KVO konstatoi se për leje transporti ka paraqitur Çertifikate nr.55 datë

16.02.2017 leshuar nga Ministria e Punëve Publike dhe Telekomunikacionit ”Për transort

mallrash te rrezikshem lloji Karburant”. Theksojmë se AK ka kerkuar Autobot Uji dhe jo

Autobot Nafte siq ka paraqitur operatori ekonomik.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:



Operatori ekonomik “SHAMO-CONSTRUCTION” SHPK, me numër NIPTI: L01326020F,

përfaqësuar nga administrator Z. Bardhi Shamo, Adresa: Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 5,

Bulevardi Bajram Curri, Godina 8/1, Kati 10, Ap. 37, mbrapa Pallateve Agimi.

Vlera e ofertuar: 3.858.410 (tre miljon e tetëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e katërqind e

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 21.02.2019.

Ankesa: ka ose jo

Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Artur BARDHI


