
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

NJËSIA E PROKURIMEVE

Nr._____ Prot Shkodër, më ____.____.2019

Lënda: Dërgohet formulari i njoftimit të fituesit (Kopje e përmbledhur e cila do të publikohet
në buletin)

AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK
Pranë Këshillit të Ministrave,Tiranë

Autoriteti Kontraktor:Adresa,nr.tel:Bashkia Shkodër L.”Vasil Shanto”,Rr.”13
Dhjetori”,tel+35522400150.

Lloji i proçedurës së prokurimit: Procedure e Hapur (prokurim publik me mjete elektronike).

Objekti i prokurimit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve):“ Sistemim - Asfaltim i rrugës
Muriqan-Goricë”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24856-05-30-2019

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 15 119 227 (Pesembedhjetemilion e njeqind e
nentembedhjetemije e dyqind e njezet e shtate) leke pa tvsh.

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkisë.

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve): 12 897 511 lekë pa tvsh.

Data e zhvillimit të tenderit: data 01.07.2019, ora 13.00.vendi:Njesia e Prokurimeve Publike
Bashkia Shkodër.

Operatori/et ekonomik i/të shpallur fitues:“S.M.O. Vataksi” sh.p.k NUIS L 47022001 J &

“S.M.O. Union”sh.p.k NUIS J 66902042 Q perfaqesuar me prokure te posacme operatori

ekonomik “S.M.O. Vataksi” sh.p.k Adresa: Beltoje-Shkoder

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR



NJËSIA E PROKURIMEVE

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 02 / 09 / 2019

Nga:Bashkia Shkodër.Adresa: L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax +35522400150.

Për:”S.M.O. Vataksi” sh.p.k & “S.M.O. Union”sh.p.k NUIS J 66902042 Q perfaqesuar me

prokure te posacme operatori ekonomik “S.M.O. Vataksi” sh.p.k.Adresa: Beltoje-Shkoder

-Proçedura e prokurimit: Procedure e Hapur.

-Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24856-05-30-2019

-Përshkrim i shkurtër i kontratës:” Sistemim - Asfaltim i rrugës Muriqan-Goricë”

Fondi limit ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 15 119 227 (Pesembedhjetemilion e njeqind e

nentembedhjetemije e dyqind e njezet e shtate) leke pa tvsh

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkise viti 2019
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme

-Afati i përfundimit të punimeve: 2(dy)muaj.
-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike datë 03.06.2019 nr.22.

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 01.07.2019, ora 13.00.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë keta ofertues me vlerat përkatese të ofruara:

1-Operatori ekonomik “Delia Impex”sh.p.k, NUIS K 57123001 R, me administrator z.Mario

Delia.

Vlera 9 612 827.7 leke pa tvsh (Nentemilion e gjashteqind e dymbedhjetemije e tteqind e njezet

e shtate pike shtate leke)

2.Operatori ekonomik“Nika” sh.p.k. me administratore znj.Shpresa Nika me NUIS J 76705047

U

Vlera 9 697 855 leke pa tvsh (Nentemilion e gjashteqind e nentedhjete e shtatemije e teteqind e

pesedhjete e pese leke)

3-Operatori ekonomik “Company Riviera 2008”sh.p.k. perfaqësuar nga administratori z.Agim
Kola me NUIS K 81716011 V

Vlera 11 250 255 leke pa tvsh (Njembedhjetemilion e dyqind e pesedhjetemije e dyqind e

pesedhjete e pese leke)

4-Operatori ekonomik “Alb-Tiefbau” sh.p.k perfaqesuar nga administratori z.Flamur Hoxha

NUIS J 66703049 C

Vlera 11 385 382 leke pa tvsh (Njembedhjetemilion e treqind e tetedhjete e pesemije e treqind e

tetedhjete e dy leke)

5-Operatori ekonomik “Karl Gega Konstruksion” sh.p.k NUIS J 66703076 W me

administrator z.Hartjan Sallaku.

Vlera 11 504 630 (Njembedhjetemilion e peseqind e katermije e gjashteqind e tridhjete)leke)



6-Bashkimi i operatoreve ekonomik “MF Invest Group”sh.p.k NUIS L 71830010 R &

“Mane/S”sh.p.k NUIS J 64103865 K perfaqesuar me prokure te posacme nga “MF Invest

Group ” sh.p.k me administrator zj.Gerralda Gogaj,

Vlera 12 749 509.5 leke pa tvsh (Dymbedhjetemilion e shtateqind e dyzet e nentemije e peseqind

e nente pike pese leke)

7-Bashkimi i operatoreve ekonomik”S.M.O. Vataksi” sh.p.k NUIS L 47022001 J& “S.M.O.

Union”sh.p.k NUIS J 66902042 Q perfaqesuar me prokure te posacme operatori ekonomik

“S.M.O. Vataksi” sh.p.k me administrator z.Xhevat Vataksi.

Vlera 12 897 511 leke pa tvsh (Dymbedhjetemilion e teteqind e nentedhjete e shtatemije e

peseqind e njembedhjete leke)

8-Operatori ekonomik “Rroku GUEST sh.p.k. NUIS K 87921701 H me administrator zj. Verë

GEGA

Vlera 13 237 251 leke pa tvsh (Trembedhjetemilion e dyqind e tridhjete e shtatemije e dyqind e

pesedhjete e nje leke)

Ka ofertues te skualifikuar.

9-Operatori ekonomik “ PE-VLA-KU”sh.p.k. perfaqësuar nga administratori z.Vladimir

Pjetergjokaj me NUIS K 61716013 M

Vlera 13 808 592 leke pa tvsh (Trembedhjetemilion e teteqind e tetemije e peseqind e

nentedhjete e dy leke)

Ka ofertues te skualifikuar

1-U skualifikua operatori ekonomik “ Delia Impex”sh.p.k, per keto arsye:

-Ne preventivin tuaj keni gabim ne volume ne zerin nr.4 te preventivit Mbjellje bari ne skarpat
sasia 2240 ne preventivin e AK ndersa ju e keni paraqitur 224 ndersa tek zeri shtrese asfalto
betoni sasia 1326 ne preventivin e AK ndersa ju e keni paraqitur 2326,gabimi ne perqindje 6.4%

2-U skualifikua operatori ekonomik“Nika” sh.p.k. per keto arsye:

1-Nuk keni paraqitur listepagesat e muajit te fundit ,maj 2019 sipas kerkesave te DST,kapaciteti

teknik pika 4.

2-Ne vertetimin per Kontributet e Sigurimeve Shoqerore e Shendetesore per Tatimpaguesin - E-

SIG 02/a mungon muaji I fundit ,maj 2019 sipas kerkesave te DST,kapaciteti teknik pika 4.

3-Autobitumatricja me targa AA230 HV nuk ka çertifikatë për transport mallrash të rrezikshëm

lëshuar nga institucionet perkatese (e vlefshme) si dhe i ka mbaruar afati i vlefshmerise se

polices se sigurimit.

4-Mungon kontrata e qerase per autobitumatricen me targa AA230 UL si dhe fotoja per

identifikimin e mjetit.

5-Nuk keni paraqitur dokumentacion se dispononi minifadrome sipas kerkesave te percaktuara

ne DST,pika 11, kapaciteti teknik.

6-Nuk keni paraqitur certifikaten PAS 99-2012 mbi « Sistemi i menaxhimit te integruar »



3-U skualifikua operatori ekonomik “ Company Riviera 2008”sh.p.k. per keto arsye:

-Oferta juaj skualifikohet ne baze te kerkeses tuaj per terheqje nga procedura

4-U skualifikua operatori ekonomik “ Alb-Tiefbau”sh.p.k, per keto arsye:

-Ne vertetimin leshuar nga OSHEE nuk keni te paguar muajin e fundit te maturuar qe eshte

muaji maj 2019

5-U skualifikua operatori ekonomik “ Karl Gega konstruksion”sh.p.k, per keto arsye:

-Per mjetin autobitumatrice nuk keni paraqitur kontraten e shitjes ndaj subjektit Albavia dhe as

certifikaten e pronesise se automjetit por keni paraqitur vetem nje deklarate.Sipas lejes se

qarkullimit ky automjet nuk eshte kamion autobitumatrice .

-Leja e transportit per automjetin autobot uji me targa AA 409 RJ leshuar nga Bashkia Himare

eshte pa nr protokolli.

-Nuk keni paraqitur dokumentacion se dispononi manovrator.Per manovratoret e paraqitur nga

shoqeria Albavia duhet te kishit paraqitur kontrate bashkepunimi dhe jo kontrate qeraje

automjetesh

-Kamioni I marre me qera nga shoqeria Pasqyli referuar lejes se qarkullimit nuk eshte kamion

vetshkarkues sic kerkohet ne DST por kamion me tende.

Kamioni I marre me qera nga shoqeria Arens nuk eshte kamion vetshkarkues sic kerkohet ne

DST por kamion me vinc

6-U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik “MF Invest Group”sh.p.k &

“Mane/S”sh.p.k

-Kontrata e bashkepunimit midis dy shoqerive pjesemarrese nuk eshte bere sipas VKM nr.914,

dt.29.12.2014“Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik“e ndryshuar ,neni 74,pika 2, ku

thuhet „Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të

noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së

punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij

bashkimi” pasi ne kontraten e bashkepunimit nuk keni percaktuar elementet konkrete qe do te

kryeje secili nga anetaret e ketij bashkimi.

-Nuk keni paraqitur deklaratat per mosangazhimin e fuqise punetore sipas pikes 4,kaoaciteti

teknik ne dst

-Ne vertetimin leshuar nga OSHEE per shoqerine Manes sh.p.k nuk keni te paguar muajin e

fundit te maturuar qe eshte muaji maj 2019 ndersa mungon fare per shoqerine “MF Invest

Group”sh.p.k

7-U skualifikua operatori ekonomik “ Pe-Vla-Ku”sh.p.k, per keto arsye:



-Mungon diploma e shkolles se larte per teknikun e ndertimit

-Mungon dokumentacioni shoqerues per autobitumatrice

-Nuk keni paraqitur vetdeklarimin sipas pikes 3 te DST,kapaciteti teknik

-Mungon kontrata e punes se manovratorit

-Makinerite e marra me qera sipas lejes se qarkullimit dhe certificates se transportit jane per

perdorim vetjak dhe jo per te trete.

Ankesa.Po ka patur.

Me shkresën nr.14081 prot datë 14.08.2019 protokolluar pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia

Shkodër ka paraqitur formularin e ankesës për prokurimin në lidhje me vendimin e KVO ,

operatori ekonomik ”Nika“ sh.p.k

Me shkresen nr.14081/1 prot datë 19.08.2019 iu kthye pergjigje operatorit ekonomik ”Nika”

sh.p.k duke mos marre ne konsiderate pretendimet e tij dhe duke e refuzuar ate.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “S.M.O. Vataksi” sh.p.k NUIS L

47022001 J& “S.M.O. Union”sh.p.k NUIS J 66902042 Q perfaqesuar me prokure te posacme

operatori ekonomik “S.M.O. Vataksi” sh.p.k me administrator z.Xhevat Vataksi.Adresa:

BeltojeShkoder, se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 12 897 511 leke pa tvsh

(Dymbedhjetemilion e teteqind e nentedhjete e shtatemije e peseqind e njembedhjete leke) është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se Prokurimeve Publike,Bashkia Shkodër,

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) diteve nga dita

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.Gjithashtu duhet te paraqitni te gjithe dokumentacionin e

hedhur ne tender origjinal ose kopje te noterizuar, te numerizuar dhe te inventarizuar.

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) ], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 09.08.2019.

Ankesa.Nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
VOLTANA ADEMI


