
R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA KOLONJE
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr.2503 prot Data:
30.07.2019

Për: [OE “ KRONOS KONSTRUKSION SHPK ” me NIUS L42019004I ]

Adresa: Tiranë Bulevardi Gjergj Fishta,, Prane ish ekspozites Shqipëria Sot, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “E HAPUR”, “PUNË”,prokurim me mjete elektronike.

Numri i referencës së procedurës: REF-19991-04-30-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i Rrjetit ujites rezervuari Kabash, Njësia
Administrative Leskovik ”,Bashkia Kolonjë.

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, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.Operatori Ekonomik ARDMIR Shpk K82509006P
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 12,940,699.2 (Dymbëdhjetëmilionenëntëqindedyzetëmijëegjashtëqindenëntë dhjetëenëntë)
Lekë pa Tvsh.

(me numra dhe fjalë)

2.Operatori Ekonomik HASTOÇI SHPK J62028009B
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 13,747,407 ( Trembëdhjetëmilioneshtatëqindedyzetëeshtatëmijëekatërqindeshtatë ) Lekë
pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

3.Operatori Ekonomik KRONOS KONSTRUKSION SHPK K41416033P
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 12,451,282 ( Dymbëdhjetëmilionekatërqindepesëdhjetëenjëmijëedyqindetetëdhjetëedy )
Lekë pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

4.Operatori Ekonomik NIKA SHPK J76705047U
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 10,433,519 (Dhjetëmilionekatërqindetridhjetëetremijëe pesëqindenëntëmbëdhjetë )
Lekë pa Tvsh.



5.Operatori Ekonomik Shendelli SHPK K07924803N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 11,852,453 ( Njëmbëdhjetëmilionetetëqindepesëdhjetëedymijëe katërqindepesëdhjetëetre)
lekë pa Tvsh.

Etj.____________________________

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1.Operatori Ekonomik ARDMIR Shpk K82509006P
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2.Operatori Ekonomik NIKA SHPK J76705047U
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

3. Operatori Ekonomik Shendelli SHPK K07924803N
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik ARDMIR Shpk me NIUS K82509006P

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “ARDMIR Shpk”, në
mënyrë elektronike, nëpërmjet Sistemit të Prokurimeve Elektronike, vëret se
nuk ka paraqitur dokumentacion për plotësimin e kritereve të vendosura në dokumentet
standarte të tenderit nga autoriteti kontraktor si mëposhtë vijon:

Mungese dokumentacioni për plotësimin e kritereve kapaciteti ekonomik – financiar pika 2.2.2
dhe kapaciteti teknik për pikat 2.3.2; 2.3.3, germa a,b,c,d,e,; 2.3.4 germa a ; 2.3.5 ; dhe 2.3.6 .

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të 46, pika 1 nenit 53, pika 3 Ligjit
Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe neni 66 , Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” ( i ndryshuar) dhe fakteve të mësipërme shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga
operatori ekonomik për këtë procedurën e prokurimit e shpall të pavlefshme ofertën e operatorit
ekonomikë “ARDMIR Shpk”, pasi nuk plotëson kërkesat kualifikuese të vendosura në
dokumentat standarte të tenderit.

2.Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik NIKA Shpk me NIUS J76705047U.

1. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3.3 germa c kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi
duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :
Operatori/et ekonomik duhet të kenë të punësuar si staf teknik 20 ( Njëzetë ) punonjës të pajisur me
Deshmi Kualifikimi të Sigurimit Teknik e leshuar nga ISHTI ose nga një trup çertefikuese e
akredituar në Republikën e Shqipërisë nga të cilët të jenë:



NR EMERTIMI
1 Teknik Ndertimi (3 persona)
2 Saldator (2 persona)
3 Hidraulik (3 persona)
4 Specialist ndertimi (2 persona)
5 Mekanik (2 persona)
6 Manovratorë (8 persona)

Për secilin duhet të paraqiten:
• Kontratë individuale të punës
• Dëshmi Kualifikimi të Sigurimit Teknik e leshuar nga ISHTI ose nga një trup çertefikuese
e akredituar në Republikën e Shqipërisë.
• Të figurojnë në listëpagesën e shoqërisë për periudhën Dhjetor 2018- Maj 2019.
• Për manovratorët të paraqitet edhe dëshmia e aftësisë profesionale për përdoruesit e
makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve në tokë e lëshuar nga DPSHTRR .

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “NIKA Shpk”, në
mënyrë elektronike, nëpërmjet Sistemit të Prokurimeve Elektronike, vëret se, në përmbushje të
kriterit të sipërcituar, operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion justifikues dhe
kualifikues për:
1 (një) punonjës Teknik Ndertimi, nga 3 punonjës të kërkuar ka paraqitur dokumentacion
justifikues dhe kualifikues vetëm për 2 punonjës,
1 (një) punonjës Saldator,nga 2 punonjës të kërkuar ka paraqitur dokumentacion justifikues
dhe kualifikues vetëm për 1 punonjës ,
3 (tre ) punonjës Manovratorë, nga 8 punonjës të kërkuar ka paraqitur dokumentacion
justifikues dhe kualifikues vetëm për 5 punonjës , duke mospërmbushur kriterin e vendosur, në
dokumentat standarte të tenderit të procedurës së prokurimit .
2 (dy) punonjës hidraulike nuk figurojnë në Listëpagesat e Kontributeve të Sigurimeve
Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi" për periudhën Dhjetor
2018- Maj 2019 nga 3 (tre ) punonjës të kërkuar ka paraqitur dokumentacion justifikues dhe
kualifikues vetëm për 1 punonjës,
konkretisht (Fatos Mija , Blerjan Shuri, Orion Shuri), nuk figurojnë në listëpagesat për
periudhën Dhjetor 2018- Maj 2019).

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të 46, pika 1 nenit 53, pika 3 Ligjit
Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe neni 66 , Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” ( i ndryshuar) dhe fakteve të mësipërme shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga
operatori ekonomik për këtë procedurën e prokurimit e shpall të pavlefshme ofertën e operatorit
ekonomikë “NIKA Shpk”, pasi nuk plotëson kërkesat kualifikuese të vendosura në dokumentat
standarte të tenderit.

3. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik Shendelli Shpk me NIUS K07924803N

1. Në kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 2.3.3 germa a kapaciteti teknik kandidati / ofertuesi
duhet të dorëzojë dokumentet si më poshtë :
Operatori/et ekonomike ofertues duhet të ketë në stafin e tij si drejtues teknik të shoqerisë inxhinerët
e mëposhtëm:



1) Inxhinier Ndertimi 1 (një)
2) Inxhinier Hidroteknik 1 (një)
3) Inxhinier Mjedisi 1 (një)
4) Inxhinier Topograf 1 (një)

Inxhinieret e sipërcituar duhet të figurojnë si drejtues teknik në liçensën e operatorit ekonomik
ofertues dhe në listëpagesën e shoqërisë për periudhën Dhjetor 2018- Maj 2019 .
Për secilin duhet të paraqiten:

• Kontratë punë e noterizuar
• Diploma

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik “Shendelli Shpk”, në
mënyrë elektronike, nëpërmjet Sistemit të Prokurimeve Elektronike, vëret se, në përmbushje të
kriterit të sipërcituar, operatori ekonomik ka paraqitur dokumentacion për dy punonjës inxhinier
mjedisi konktretisht për znj.S.T e cila nuk figuron si drejtues teknik në liçensën e operatorit
ekonomik ofertues dhe znj.S.J e cila nuk figuron në listëpagesën e shoqërisë për periudhën
Dhjetor 2018- Maj 2019 vërtetuar nga kontrata e punës e cila është lidhur në date 20.05.2019
midis palëve por dhe nga verifikimi i deklaratave të dorëzuara nga operatori ekonomik sipas
"Listëpagesave të Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi të
Ardhurat nga Punësimi" për periudhën Maj 2018 deri Dhjetor 2019 dhe Janar 2019 deri
Prill 2019.

Konkretisht, rezulton se operatori ekonomik “Shendelli Shpk”, nuk ka paraqitur dokumentacion
justifikues për inxhinierin e mjedisit ,duke mospërmbushur kriterin e vendosur, në dokumentat
standarte të tenderit të procedurës së prokurimit .

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në mbështetje të 46, pika 1 nenit 53, pika 3 Ligjit
Nr.9643,datë 20.11.2006,“Për Prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe neni 66 , Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik” ( i ndryshuar) dhe fakteve të mësipërme shqyrtimit të dokumentacionit të paraqitur nga
operatori ekonomik për këtë procedurën e prokurimit e shpall të pavlefshme ofertën e operatorit
ekonomikë “Shendelli Shpk”, pasi nuk plotëson kërkesat kualifikuese të vendosura në
dokumentat standarte të tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik KRONOS
KONSTRUKSION SHPK, me NIUS K41416033P me adresë Tiranë Bulevardi Gjergj Fishta,,
Prane ish ekspozites Shqipëria Sot, Tiranë se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
12,451,282 ( Dymbëdhjetëmilionekatërqindepesëdhjetëenjëmijëedyqindetetëdhjetëedy )
Lekë pa Tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë

Emri Bashkisë Kolonjë

Adresa Sheshi “ Rilindja ”

Tel/Fax +355 812 2 2225 ; +355 812 2 3173

E-mail bashkia.kolonje@gmail.com

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi , por jo me vone se 5 (pesë) ditë nga marrja e kërkesës me
shkrim për lidhjen e kontratës.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në
nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.



Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 02.07.2019

Ankesa: PO

(nëse ka) ka marrë përgjigje me shkresë nr.2235/1 prot në datë.11.07.2019

Në datën 23.07.2019 autoriteti kontraktor bashkia kolonjë është njoftuar nga komisioni i

prokurimit publik nëpërmjet vendimit nr.1271/1 Prot datë.19.07.2019 me objekt: “Urdhër për

pezullim procedure prokurimi”, “Shqyrtimi ne themel”.

Me Vendim të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 485/2019 prot, datë,23.07.2019 protokolluar
me tonën nr.2448 prot, datë.25.07.2019, është vendosur të përfundojë procedimi administrativ
për arsyen e heqjes dorë nga ankesa e paraqitur nga operatori ekonomik Shendelli Shpk dhe
autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojme me hapat e mëtejeshem të kësaj procedure.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ERION ISAI


