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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
___.___.2019

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Bashkimin e operatoreve “Vllaznia Ndërtimi I.S + Ndregjoni”shpk, me adrese : Tirane,
* * *

Procedura e prokurimit: “E hapur”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-20135-04-30-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rehabilitim i Diges Rezervuari Paskuqan

Fondi limit : 54.029.760(pesedhjete e kater milion e njezet e nentemije shtateqind e
gjashtedhjetë)leke pa tvsh,

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 175(njeqind e shtatedhjete e
pesë)dite pune
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [___.___.2019] [___]
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 10.06.2019
këta ofertues:

1. “Vllaznia Ndertimi I.S + Ndregjoni”shpk K77524909Q&K31329048I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 53,221,580 lekë (pa TVSh) dhe 63,865,896 lekë me
tvsh.

2. “ Liqeni VII”sha K01730502C
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 49,297,980 lekë pa tvsh, dhe 59,157,576 lekë me
tvsh.

3. “Alko Impex General Construksion”& “2 T”shpk K71820009I&K01731001M
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 53,009,357.14 lekë pa tvsh, dhe 63,611,228.57
lekë me tvsh.

4. “Shendelli”shpk K07924803N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike
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Operatore te skualifikuar
1. “ Liqeni VII”sha K01730502C
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Operatori ekonomik, nuk ploteson numrin e mekainerive te kerkuara ne KVK, numrin e
inxhiniereve si dhe numrin e specialisteve te kerkuara ne KVK
.2. “Shendelli”shpk K07924803N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Operatori ekonomik ofertues nuk ka paraqitur asnje dokumentacion te kerkuar ne DST.
3. “Alko Impex General Construksion”& “2 T”shpk
K71820009I&K01731001M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
për arsyet e mëposhtme:

Në kontratën e qirasë nr. 8722 rep dhe nr.6154 kol së lidhur me shoqërinë Rej sh.p.k nuk
përcaktohen të dhënat për mjetet e marra me qira por thjesht shënohet emërtimi. Për mjetet e
marra me qira nuk tregohen target, numëri i shasisë, numëri i faturave tatimore apo zhdoganimit
për mjetet që nuk shënohen në regjistra publik.
Mjeti AA 117 NT nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive” dhe fotot.
Mjeti ADR398 nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive”.
Mjeti AA 382 NL nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive”. I ka
skaduar certifikata e kontrollit teknik dhe polica e sigurimit.
Në kontratën e qirasë nr. 8728 rep dhe nr.6160 kol., datë 04.10.2018 së lidhur me shoqërinë
Alesio 2014 sh.p.k nuk përcaktohen të dhënat për mjetet e marra me qira por thjesht shnëohet
emërtimi. Për mjetet e marra me qira nuk tregohen target, numëri i shasisë, numëri i faturave
tatimore apo zhdoganimit për mjetet që nuk shënohen në regjistra publik.
Mjeti AA 526 SV nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive”.
Mjeti AA704 PY nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive”. Skaduar
certifikata e kontrollit teknik.
Mjeti AA 781 SE nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive”.
Mjeti AA 782 PY nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive”.
Mjeti AA 675 PI nuk është paraqitur certifikatë e transportit të mallrave.
Mjeti AA 537 TI nuk është paraqitur certifikatë pronësie mjeti.
Mjeti AA 593 MS nuk është paraqitur certifikatë e transportit të mallrave.
Mjeti AA 618 SF nuk është paraqitur certifikatë e transportit të mallrave.
Mjeti AA 081 RS i ka skaduar polica e sigurimit.
Mjeti AFR 431 i ka skaduar polica e sigurimit.
Në kontratën e qirasë nr. 2358 rep dhe nr.1798 kol., datë 03.04.2019 së lidhur me shoqërinë
Alesio 2014 sh.p.k nuk përcaktohen të dhënat për mjetet e marra me qira por thjesht s shënohet
t emërtimi. Për mjetet e marra me qira nuk tregohen targat, numëri i shasisë, numëri i faturave
tatimore apo zhdoganimit për mjetet që nuk shënohen në regjistra publik.
Mjeti AA 821 VM nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive”. Mjeti
AA 821 VM në certifikatën e pronësisë së mjetet shprehet se subjekti pronar është Raiffeisen
Leasing dhe jo subjekti qiradhënës. Në rast së subjekti qiradhënës pretendon se ka të drejta mbi
sendin objekt qiraje duhet të kishte paraqitur kontratën e qirasë leasing.

mailto:bashkiakamez@gmail.com


Adresa: Bulevardi Blu, nr. 492 Kamëz, tel.: +355 47 200 177, e-mail: bashkiakamez@gmail.com, web: www.kamza.gov.al

Mjeti AA 539 XJ nuk është deklaruar në shtojcën 10 “Mbi disponimin e makinerive”.
Është paraqitur kontratë e punës së ngjashme për ndërtim shkolle dhe rehabilitim kanali ujites.
Ne kontratën e paraqitur me Bashkinë Devoll nuk është paraqitur akti i marrjes në dorëzim
përfundimtar të objektit, por vetëm akt marrje në dorëzim të përkohshëm të cilit i ka skaduar
afati i garancisë së punimeve dhe duhej të merrej në dorëzim përfundimtar.
Nuk ka në licensën profesionale NZ.6105/6 kategorinë NS 18- A, Punime Topogjeodezike.
Inxhinieri Endrit Tanku nuk është në licensën profesionale NZ.6105/6. Në kontratën e punës
dhe në librezë shprehet se ka filluar punë më datë 12.01.2019 dhe nuk është në listëpagesat e
shoqërisë për të paktën 12 muajt e fundit.
Inxhinieri Shahim Cami nuk është në licensën profesionale NZ.6105/6.
Inxhinieri Vasil Gerveni nuk është në licensën profesionale NZ.6105/6.
Inxhinieri Eris Trushi është në licensën profesionale NZ.6105/6 por nuk është bë listë pagesat e
shoqërisë për të paktën 12 muajt e fundit.
Operatori Alko Impex General Construction nuk ka paraqitur inxhinier ndërtimi, inxhinier
hidroteknik dhe inxhinier gjeodet i cili është në licensën profesionale të shoqërisë dhe është të
paktën 12 muajt e fundit e listëpagesat e shoqërisë.
Për punonjësit Asrit Loci dhe Sali Allmeta nuk keni përcaktuar në kontratën e punës se cili
është objekti i punës së tyre si dhe nuk kanë dëshmitë e kualifikimit të sigurimit teknik.
Nuk e keni përcaktuar nëse janë të paraqitur si manovratorë apo punonjës të pajisur m/1.
Operatori Alko Impex General Construction nuk e përmbush pikën 2.3.4 të Kritereve të Veçanta
të Kualifikimit.
Operatori ekonomik Alko Impex General Construction dshh ka paraqitur licensën profesionale
NZ.6105/6, lëshuar më datë 18.06.2018. Si drejtues teknik të kësaj shoqërie figurojnë 8 (tetë)
inxhinierë. Pas kontrollit të licensës profesionale me dokumentacionin e paraqitur për
përmbushjen e pikës 2.3.4 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, rezulton se:
- Operatori ekonomik Alko Impex General Construction dshh nuk ka paraqitur inxhinier
ndërtimi, inxhinier hidroteknik dhe inxhinier gjeodet i cili është në licensën profesionale të
shoqërisë dhe është të paktën 12 muajt e fundit e listëpagesat e shoqërisë, pasi inxhinieri Endrit
Tanku nuk është në licensën profesionale NZ.6105/6 dhe në kontratën e punës dhe në librezë
shprehet se ka filluar punë më datë 12.01.2019 dhe nuk është në listëpagesat e shoqërisë për të
paktën 12 muajt e fundit.
- Inxhinieri Shahin Cami nuk është në licensën profesionale NZ.6105/6.
- Inxhinieri Vasil Gerveni nuk është në licensën profesionale NZ.6105/6.
- Inxhinieri Eris Trushi është në licensën profesionale NZ.6105/6 por nuk është në listëpagesat e
shoqërisë për të paktën 12 muajt e fundit.

2. Operatori Alko Impex General Construction nuk e përmbush pikën 2.3.2 të Kritereve të
Veçanta të Kualifikimit.
Operatori ekonomik Alko Impex General Construction dshh ka paraqitur licensën profesionale
NZ.6105/6, lëshuar më datë 18.06.2018, ku janë përcaktuar edhe kategoritë sipas punimeve të
zbatimit në ndërtim.
Pas kontrollit të licensës profesionale të operatorit ekonomik për përmbushjen e pikës 2.3.2 të
Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, rezulton se:
- Operatori ekonomik Alko Impex General Construction dshh nuk ka në licensën e shoqërisë
profesionale të kategorinë “NS-18 A Punime topogjeodezike” e kërkuar në dokumentat
standarte të tenderit, bazuar në formatin e miratuar me Vendim te Këshillit të Ministrave Nr. 42
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date 16.01.2008 ”Për miratimin e rregullores për kriteret dhe proçedurat e dhënies së liçensave
profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë
veprimtari ndërtimi”.
3. Bashkimi i Operatorwve Ekonomikw “Alko Impex General Construction dshh &amp; 2 T
sh.p.k” nuk e përmbush pikën 2.3.6 të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit.
- Nuk janë paraqitur sipas pikës 2.3.6 të DST stafi Inxhinier Hidroteknik dhe Inxhinier
Mekanik.
- Nuk është paraqitur numrin e plotë i manovratorëve të kërkuar si automakiniste, eksavatoristë
dhe buldozerist.
- Nuk është paraqitur stafi i kërkuar i punëtorëve si elektricist, karpentiere, hekurkthyes,
saldator, punonjës konstruksione metalike, punonjës specialist ndërtimi.
- Nuk janë paraqitur teknikët e ndërtimit dhe tekniku gjeodet.

4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Alko Impex General Construction dshh &amp; 2T
sh.p.k” nuk ka përmbushur pikën 2.3.9 të kritereve të veçanta të kualifikimit.
-

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e operatoreve “Vllaznia
Ndertimi I.S + Ndregjoni”shpk, me adrese : Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 53,221,580 lekë (pa TVSh) dhe 63,865,896 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 26.06.2019
Ankesa: ka ose jo____JO__________

Nëpunesi i Autorizuar
Qemal ÇEJKU

__________________________

SEKRETAR I PERGJITHSHEM
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