
Nr. _____ Prot Datë

____/___/2019

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për Shoqërinë: “SHPRESA- AL”, sh.p.k me NIPT K31321021N me adresë: Tiranë, Njësia
Bashkiake Nr.9, Rruga “Urani Pano”, mbrapa “Veve Center”, Pallati Nr. 11, Kati 2.

Proçedura e Prokurimit: “Kërkesë për Propozim”, punë.

Numri i Referencës se proçedurës/lotit: REF-05137-01-25-2019

Përshkrim i shkurtër i Kontratës: “Asfaltimi i rruges tek ofiçina, fshati Rranxa” me
fond limit: 6.666.667,00 (gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e
gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa T.V.SH, me afat kohor për ekzekutimin: 14 ditë
kalendarike.

Burimi i Financimit: “Të ardhurat e veta + Transfertë “

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 07.02.2019 ora 10:00

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 5 datë 04.02.2019.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në këtë proçedurë prokurimi katër operatorë ekonomikë

me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik: “SHPRESA- AL”, sh.p.k me NIPT K31321021N me adresë:

Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga “Urani Pano”, mbrapa “Veve Center”, Pallati Nr.

11, Kati 2. Ku ka paraqitur ofertën me vlerë: 6.443.070,00 ( gjashtë milion e katërqind e

dyzet e tre mijë e shtatëdhjetë ) lekë pa tvsh ose 7.731.684,00 ( shtatë milion e shtatëqind

e tridhjetë e një mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e katër) lekë me tvsh.

2. Operatori ekonomik: “2 N” sh.p.k me NIPT L31615017L, me adresë në: Tiranë

Paskuqan Lagjia “Paskuqan Fushe”, Rruga “Demokracia”, Pallati Nr. 2 Kati i Parë. Ku

ka paraqitur ofertën me vlerë: 5.799.800,00 (pesë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e

nëntë mijë e tetëqind) lekë pa tvsh ose 6.959.760,00 (gjashtë milion e nëntëqind e

pesëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë me tvsh.

3. Operatori ekonomik: ”KEVIN CONSTRUKSION” sh.p.k me NIPT K71401004W

me adresë në Tiranë Rruga Adem Jashari, Ndertesa 4, Hyrja 10, Njesia Bashkiake Nr. 5.

Ku ka paraqitur ofertën me vlerë: 4.772.300,00 (katër milion e shtatëqind e shtatëdhjetë

e dy mijë e treqind) lekë pa tvsh ose 5.726.760,00 (pesë milion e shtatëqind e njëzet e



gjashtë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë me tvsh.

4. Operatori ekonomik: “KUPA” sh.p.k me NIPT K51615512C me adresë në: Tiranë

Kamëz Rruga Berisha, Argjinatura me nr. Pasurie 482, Çerkeze. Ku ka paraqitur ofertën

me vlerë: 6.497.304,00 (gjashtë milion e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e treqind e

katër) lekë pa tvsh ose 7.796.765,00 (shtatë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtë

mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë me tvsh.

 Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm :

1. Shoqëria “KUPA” sh.p.k Arsyet e skualifikimit:

Nuk ka paraqitur dokumentet e mëposhtme të kërkuara sipas Dokumenteve Standarte të

Tenderit:

1. Nuk plotëson kushtin 2.3 Për kapacitetin teknik, Pika 7:  

Numri mesatar i punonjesve te operatorit ekonomik ofertues te siguruar per periudhen Janar

2018-dhjetor 2018, te jete jo me i vogel se 25 punonjës, i vertetuar nga organet tatimore. Te

shoqerohen me listëpagesat përkatëse të konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve.

Nderkohë:

 Listëpagesat e Periudhës Gusht 2018-Dhjetor 2018, nuk janë të konfirmuara nga

orgenet tatimore.

2. Nuk plotëson kushtin 2.3 Për kapacitetin teknik, Pika 4:  

Bazuar ne Ligjin Nr.10237 date 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin ne punë”, i
ndryshuar, neni 23 si dhe vendimin Nr.312, date 05.05.2010 “Për mirtaimin e rregullores
për sigurinë në kantier”, ankesi V, VKM nr.742 date 06.11.2003, duhet qe Operatori
ekonomik të ketë të punësuar Mjekun e shoqerisë dhe nje ekspert MKZ-je , e vërtetuar

kjo me: Te jetë në listëpagesesat e paraqitura nga operatori, Kontrate pune të vlefshme
brenda periudhës së realizimit të kontratës, Diplome.

Nderkohë:

 Mungon ekspert MKZ-je.

3. Nuk plotëson kushtin 2.3 Për kapacitetin teknik, Pika 5:  

Disponimi i mjeteve te meposhtme pronesi/qera:

 Mjete Transporti, vetëshkarkues mbi 10 Ton 2 (dy) cope

 Autovinc 1 (nje) cope

 Kamionçine 1,5 t - 5t 1 (nje) cope

 Fadrome 1 (nje) cope

 Eskavator me zinxhir 1 (nje) cope

 Autobetoniere 1 (nje) cope



 Gjenerator me fuqi mbi 150 kv 1 (nje) cope

 Autobot uji 1 (nje) cope

 Rrul vibrues hekur-gome 20 Ton 1 (nje) cope

Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:

a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit:

b)leje qarkullimi;

c)çertifikaten e kontrollit teknik;

d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm);

f)çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme),

g) license e shoqerise per transport.

Për mjetet e siguruara me qera duhet të paraqitet:

a)dokumenti qe verteton regjistrimin e tij;

b) leje qarkullimi;

c)çertifikaten e kontrollit teknik,

d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm);

f)çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme).

Mjetet të shoqerohen me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet

te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes.

Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të

specifikohet objekti i prokurimi ne fjalet si dhe afati i saj.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme

dhe targa e mjetit.

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese), si dhe deklarate nga administratori i

shoqerise qe mjete e propozuara nuk jane te angazhuara ne ndonje kontrate tjeter

Nderkohë:

 Për mjetin me targa AA241LI janë dorëzuar policë e sigurimit të mjetit, Kontrolli

teknik, si dhe Taksat e mjetit AA972SU.

 Bazuar ne dokumentet e zhdoganimit gjeneratori nuk është sipas kerkesave te

autoritetit pas është me kapacitet 75 kë.



Për sa me sipër ju skualifikoheni nga kjo proçedurë prokurimi!

2. Shoqëria “2 N” sh.p.k Arsyet e skualifikimit:

Nuk ka paraqitur dokumentet e mëposhtme të kërkuara sipas Dokumenteve Standarte të

Tenderit:

4. Nuk plotëson kushtin 2.3 Për kapacitetin teknik, Pika 2:  

Operatori duhet të ketë në listëpagesë stafin teknik të mëposhtëm:

 nje inxhinier ndertimi,

 nje inxhinier topograf.

Kualifikimet dhe eksperienca e stafit qe do të realizojë zbatimin e objektit, te vertetuara per

secilin punonjes me diplome dhe kontrate pune.

Nderkohe:

 Për Inxhinierin Topograf, z. Haziz Arifaj është dorëzuar liçensë me nr. TZ 0254, e

vlefsheme deri me datë 24/12/200, çfarë hedh poshtë kontraten nr. 1002Rep, nr. 697/3

Kol e datës 02/06/2018, kjokontratë nuk duhej të ishte hartuar dhe nënshkruar me

këtë liçensë të pavlefshme, por duhej të ishtë pajisur me liçensë sipas VKM 759, datë

12/11/2014 “PËR LICENCIMIN PROFESIONAL TË INDIVIDËVE DHE

SUBJEKTEVE JURIDIKE QË DO TË USHTROJNË VEPRIMTARI NË FUSHËN

E STUDIMIT E TË PROJEKTIMIT NË NDËRTIM DHE MBIKËQYRJES E

KOLAUDIMIT TË PUNIMEVE TË ZBATIMIT NË NDËRTI”, ndryshuar .

5. Nuk plotëson kushtin 2.3 Për kapacitetin teknik, Pika 4:  

Bazuar ne Ligjin Nr.10237 date 18/02/2010 “ Per sigurine dhe shendetin ne pune”, i
ndryshuar, neni 23 si dhe vendimin Nr.312, date 05.05.2010 “Per mirtaimin e rregullores
per sigurine ne kantier”, ankesi V, VKM nr.742 date 06.11.2003, duhet qe Operatori
ekonomik te kete te punesuar Mjekun e shoqerise dhe nje ekspert MKZ-je , e vertetuar
kjo me: Te jete ne listpagesesat e paraqitura nga operatori, Kontrate pune të vlefshme brenda
periudhës së realizimit të kontratës, Diplome.

Nderkohë:
 Për ekspertin MKZ mungon kontrata përkatëse, pasi eksperti Privat Zjarrëfikës është

pajisur me Çertifikatë me datë 20/12/2018, dërsa ankes kontrata është mbajtur me

datë 19/11/2018, me nr. 2691 rep, nr. 1615/2 Kol, një muaja perpara se eksperti të

pajisej me Çertifikatë MKZ. Kjo e cilësuar në Nenin 2 të Deklaratës Noteriale ”Puna

që do të realizohet” citohet : Drejtues Teknik për sigurinë nga zjarri.

6. Nuk plotëson kushtin 2.3 Për kapacitetin teknik, Pika 5:  

Disponimi i mjeteve te meposhtme pronesi/qera:

 Mjete Transporti, vetëshkarkues mbi 10 Ton 2 (dy) cope

 Autovinc 1 (nje) cope

 Kamionçine 1,5 t - 5t 1 (nje) cope



 Fadrome 1 (nje) cope

 Eskavator me zinxhir 1 (nje) cope

 Autobetoniere 1 (nje) cope

 Gjenerator me fuqi mbi 150 kv 1 (nje) cope

 Autobot uji 1 (nje) cope

 Rrul vibrues hekur-gome 20 Ton 1 (nje) cope

Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:

a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit:

b)leje qarkullimi;

c)çertifikaten e kontrollit teknik;

d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm);

f)çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme),

g) license e shoqerise per transport.

Për mjetet e siguruara me qera duhet të paraqitet:

a)dokumenti qe verteton regjistrimin e tij;

b) leje qarkullimi;

c)çertifikaten e kontrollit teknik,

d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm);

f)çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme).

Mjetet të shoqerohen me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet

te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes.

Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të

specifikohet objekti i prokurimi ne fjalet si dhe afati i saj.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme

dhe targa e mjetit.

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në

përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.

(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese), si dhe deklarate nga administratori i

shoqerise qe mjete e propozuara nuk jane te angazhuara ne ndonje kontrate tjeter



Nderkohë:

 Për mjetin me targa AA619KY, mungon Çertifikata e transportit, pasi është dorëzuar

Ç.transporti për llogari të vet në emër të subjektit MEGDA shp.k.

 Për mjetin me targa AA198LP, mungon Çertifikata e transportit, pasi është dorëzuar

Ç.transporti për llogari të vet në emër të subjektit B & D SHAHINI

CONSTRUCTION shp.k, kapaciteti mbartës i mjetit është 6.8 Ton.

 Për mjetin me targa AA172 HR, mungon license e shoqerise per transport, gjithashtu

nuk përmbush kërkesat e autoritetit pasi kapaciteti mbartës i mjetit është 0.7 Ton.

 Për mjetin me targa TR4047R, mungon Çertifikata e transportit, pasi është dorëzuar

Ç.transporti për llogari të vet në emër të subjektit EURO BETON shp.k, gjithashtu

kjo Çertifikate është fotokopje.

 Për mjetin Gjenerator nuk vërtetohet dot fuqia kë.

 Për mjetin Autobot uji me targa AA 393 PN, Çertifikata e kontrollit teknik ka

përfunduar me datë 25/01/2019, gjithashtu Polica e Sigurimit ka përfunduar me datë

23/01/2019.

 Për mjetin Rul me numer serie 27470598, nuk janë paraqitur dokumentat që

vërtetojnë pronësinë e qiradhënësit, konkretisht faturë tatimore me seri 09047914,

datë 03/09/2013 e cila është cituar në kontraten e qirasë.

 Mungon license e shoqerise per transport.

7. Mungon Grafiku i Punimeve

Për sa më sipër ju skualifikoheni nga kjo proçedurë prokurimi!

3. Shoqëria “KEVIN CONSTRUKSION” sh.p.k Arsyet e skualifikimit:

Nuk ka paraqitur dokumentet e mëposhtme të kërkuara sipas Dokumenteve Standarte të

Tenderit:

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

-Deklaratë mbi përmbushjen e kritereve të përgjithshme

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
b. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;

Nderkohë:

Deklaratave të paraqitura iu ka kaluar afati i vlefshmerisë kohore, janë paraqitur me datë

07.02.2018.



Nuk plotëson kushtin 2.2. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar, Pika 4:  

Një vetëdeklarim nga operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor
/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më
të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të
lëshuar nga  autoriteti kompetent.

Nderkohë:

 Deklarata nuk është dorezuar.

8. Nuk plotëson kushtin 2.3 Për kapacitetin teknik. Pika 5:
 

Disponimi i mjeteve te meposhtme pronesi/qera:

 Mjete Transporti, vetëshkarkues mbi 10 Ton 2 (dy) cope

 Autovinc 1 (nje) cope

 Kamionçine 1,5 t - 5t 1 (nje) cope

 Fadrome 1 (nje) cope

 Eskavator me zinxhir 1 (nje) cope

 Autobetoniere 1 (nje) cope

 Gjenerator me fuqi mbi 150 kv 1 (nje) cope

 Autobot uji 1 (nje) cope

 Rrul vibrues hekur-gome 20 Ton 1 (nje) cope

Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:

a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit:

b)leje qarkullimi;

c)çertifikaten e kontrollit teknik;

d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm);

f)çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme),

g) license e shoqerise per transport.

Për mjetet e siguruara me qera duhet të paraqitet:

a)dokumenti qe verteton regjistrimin e tij;

b) leje qarkullimi;

c)çertifikaten e kontrollit teknik,

d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm);

f)çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme).



Mjetet të shoqerohen me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet

te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes.

Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të

specifikohet objekti i prokurimi ne fjalet si dhe afati i saj.

Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme

dhe targa e mjetit.

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese), si dhe deklarate nga administratori i
shoqerise qe mjete e propozuara nuk jane te angazhuara ne ndonje kontrate tjeter

Ndërkohë:

 Bazuar në deklaraten e paraqitur nga OE, MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE
Operatori ekonomik: “Kevin Construksion” shpk Deklaroj se zoteron mjetet, pajisjet
teknike dhe asete te tjera fizike per te realizuar kontraten me A.K “Bashkia Vau
Dejes”, me objekt “Asfaltimi i rruges tek oficina, fshati Rranxa” me fond limit:
6,666,667(gjashtemilion e gjashteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind e
gjashtedhjete e shtate) leke pa TVSH.

Në pronësi

Lloji i Mjetit Targa Nr. Lejes
qarkullimit

Nr. Shasisë Të tjera

Mjet transporti,
vetshkarkues mbi 10
ton

AA159HX TRF1512713 ËDB953141K
716953  

Mjet transporti,
vetshkarkues mbi 10
ton

AA965RB LAF0176216   Nr rep 865
Nr kol 222
Deri ne perfundim te
objektit

Autovinc TR0482T TR0105673 ËDB6523361
K005985  

Kamioncine 1.5-5 ton TR3196R TR0077644 LËU2DA1C6
8KM01013  

Fadrome AA268DI TRDB7665113 CAT0432DC
ËEP00430  

Eskavator me zinxhir
     

Caterpillar tip 320

Autobetonjere DR3882F
   

Nr rep 5875
Nr kol 1881



       
Afat 5 vjecar

Gjenerator me fuqi
mbi 150 kv

      Nr ser 86117749
Nr fat 145
Date 14.10.2011

Autobot uji AA817RL LAF0403515   Nr rep 865
Nr kol 222
Deri ne perfundim te
objektit

Rul vibrues hekur-
gome 20 ton

      Nr rep 254
Nr kol 44
Deri ne perfundim te
objektit

 Për mjetin me targa AA965RB, mungon çertifikata e transportit, pasi çertifikata e

dorëzuar nr. 7140/13, datë 19.02.2018 i është lëshuar subjektit Geci shpk për llogari

të vet.

 Për mjetin autovinç me targa TR0482T, mungon Polica e sigurimit, pasi ajo e

dorëzuar i përket mjetit me targa TR7972S.

 Për mjetin Kamionçin me targa TR 3196R, nuk përputhet me kërkesat e autoritetit i

cili ka kërkuar kapacitetin 1,5 t - 5t, ndërkohë që sipas lejes së qarkullimit mjeti në

fjale mjeti ka kapacitet 0.58 ton(2440 kg-1860 kg).

 Për mjetin Fadromë me targa AA268DI, nuk vërtetohet dot pronësia e shitësit Mjetet

të shoqerohen me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe

periudhen e realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te

tjera duhet te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes.

 Për mjetin autobetonjere nuk janë paraqitur foto të mjetit.

 Për mjetin autobot uji me targa AA817RL mungon çertifikata e transportit, pasi

çertifikata e dorëzuar nr. 7140/19, datë 19.02.2018 i është lëshuar subjektit Geci shpk

për llogari të vet.

 Mungon liçensë e shoqerisë për transport.

Për sa më siper ju skualifikoheni nga kjo proçedurë prokurimi!

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin: “SHPRESA- AL”,

sh.p.k me NIPT K31321021N me adrese: Tirane , Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga “Urani

Pano”, mbrapa “Veve Center”, Pallati Nr. 11, Kati 2, me ofertën me vlerë: 6.443.070,00 (

gjashtë milion e katërqind e dyzet e tre mijë e shtatëdhjetë ) lekë pa tvsh ose 7.731.684,00 (

shtatë milion e shtatëqind e tridhjetë e një mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e katër) lekë me

tvsh, është identifikuar si oferta e suskesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur te paraqisni pranë Bashkisë Vau Dejes, qyteti Vau Dejes sigurimin

e Kontrates, siç parashikohet ne dokumentat e tenderit, brenda (30 diteve) nga dita e marrjes

se këtij njoftimi.



Ne rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, tenderi do

te anullohet si pasojë e mospasjes së një subjekti tjetër të suksesshëm, ne bazë të ligjit nr

9643, date 20.11.2007 ” Per Prokurimin Publik, i ndryshuar”, neni 24, pika ç..

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 13.02.2019.

Ankesa :Ska

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

KRYETARI

ZEF HILA


