
REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LUSHNJE

Adresa:Lagjia Kongresi Lushnjes Tel:+355 35 22139 E-mail:bashkia_lushnje@yahoo.com

Nr ________Prot Lushnje me
_____/_____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 26.08.2019

Për: Shoqerine “ SENKA “ shpk Lushnje me adresen e meposhteme : Lagja Xhevdet
Nepravishta, Lushnje

Procedura e prokurimit: E hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-29157-07-03-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksioni I Shkolles Thanas Bozo,Ndertimi I
Palestres Dhe Terrenet SportiveNjesia Administrative Kolonje ,Kolonje ,Bashkia Lushnje

Fondi limit : 65 437 914 ( gjashtedhjete e pese milion e katerqind e tridhjete e shtate mije e
nenteqind e katermbedhjete ) leke pa tvsh..

Fondi eshte vënë në dispozicion nga FZHR dhe Buxheti i Bashkise - Te Ardhurat

Data e zhvillimit te procedures : 05.08.2019

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 . “Company Riviera 2008 shpk Tirane-Kamez ” K81716011 V

dhe Agri Construction shpk Tirane K 01725001 F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 45 874 206 (dyzete e pese milion e teteqind e shtatedhjete e kater mije e dyqind e
gjashte ) leke pa tvsh (me numra dhe fjalë)



2 . “Ergi shpk Elbasan” K02727229P

dhe BE-IS shpk Kukes K71412003A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 64 492 274 (gjashtedhjete e kater milion e katerqind e nentedhjete e dy mije e
dyqind e shtatedhjete e kater ) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

3. ” Senka ” shpk , Lushnje J94808405Q

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 63 798 435 (gjashtedhjete e tre milion e shtateqind e nentedhjete e tete mije e
katerqind e tridhjete e pese ) leke pa tvsh
(me numra dhe fjalë)

4. “INERTI shpk Gramsh J 669268004 L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 49 119 773 (dyzete e nente milion e njeqind e nentembedhjete mije e shtateqind e
shtatedhjete e tre ) leke pa tvsh
(me numra dhe fjalë)

5.” Shendelli “ shpk, Fier K07924803N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 0 (Zero ) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

6. ” Elda VL” shpk Vlore K67106202W
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 0 (zero ) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

7. ” “Leon Konstruksion “ shpk Tirane” K71820009 I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 50 724 916. 32 (pesedhjete milion e shtateqind e njezete e kater mije e nenteqind e
gjashtembedhjete pike tridhjete e dy ) leke pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)



8. “Viante Konstruksion “ shpk Gramsh K47103804L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 59 111 162 (pesedhjete e nente milion e njeqind e njembedhjete mije e njeqind e
gjashtedhjete e dy ) leke pa tvsh.

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1 . “Company Riviera 2008 shpk Tirane-Kamez ” K81716011 V

dhe Agri Construction shpk Tirane K 01725001 F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2 . “Ergi shpk Elbasan” K02727229P

dhe BE-IS shpk Kukes K71412003A

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

3. “INERTI shpk Gramsh J 669268004 L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

4.” Shendelli “ shpk, Fier K07924803N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

5. ” Elda VL” shpk Vlore K67106202W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

6. ” “Leon Konstruksion “ shpk Tirane” K71820009 I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

7. “Viante Konstruksion “ shpk Gramsh K47103804L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

COMPANY RIVIERA 2008 SHPK DHE AGRI CONSTRUKSION SHPK

1.Bashkimi i operatoreve ekonomik sipas shtojcave 10 dhe dokumentave te paraqitura kan
deklaruar 2 Autobot uji :AA513XM ne pronesiTR4812T me kontrate qeraje Nr 4396 Rep Nr



3618 Kol ndermjet shoqerise “Riviera 2008” shpk me “Amos Oil” shpk, ky mjet rezulton qe
eshte Autobot nafte kjo vertetohet nga dokumenti i paraqitura certifikata e transportit te ketij
mjeti e cila specifikon: Mjet i pershtatshem per transportin e mallrave te emerteses, klases dhe
llojt: Karburant , cka bie ne kundershtim me Dst dhe per rrjedhoj nuk ploteson kushtin per 2
Autobot uji

2.Bashkimi i operatoreve ekonomik sipas shtojcave 10 dhe dokumentave te paraqitura kan
deklaruar 2 Eskavator me goma: AEMT76 ne pronesi AEMT75 ne pronesi ky mjet figuron
fadrom me goma vertetuar kjo nepermjet modelit JCB 3CX sipas lejes se qarkullimit, cka bie
ne kundershtim me Dst dhe per rrjedhoj nuk ploteson kushtin per 2 Eskavator me goma te
kerkuar.

3.Bashkimi i operatoreve ekonomik sipas shtojcave 10 dhe dokumentave te paraqitura kan
deklaruar 3 kamion 15-20 Ton: AA876DC ne pronesi , AA962DC ne pronesi, AA219CT me
kontrate qeraje Nr 6061 Rep Nr 4166 Kol ndermjet shoqerise “Riviera 2008” shpk me
“Shijaku” shpk, ky mjet figuron te jet 13 Ton cka bie ne kundershtim me Dst dhe per rrjedhoj
nuk ploteson kushtin per 3 kamion 15-20 Ton te kerkuar.

4.Operatori ekonomik “Agri Construction ” Shpk ka paraqitur kontratën e punës , datë
01.12.2017, sipas së cilës (neni II) Inxhinieri i ndertimit Edmond Kostandin Xhuveli, do
punojë me kohë të plotë, nga e Hëna në të Premte pranë shoqërisë “Agri Construction” Shpk
ku dhe figuron si drejtues teknik ne licencen e kesaj shoqerie.

Ndërkohë, Inxhinieri i ndertimit Edmond Kostandin Xhuveli, është i punësuar nga 2008 dhe
ne vazhdim me kohë të plotë dhe si drejtues teknik, si Inxhinier Ndertimi ne disa shoqeri si
“Edil max” shpk , “Valtes” shpk, “DKA” shpk, “New Plan” shpk dhe ky fakt vërtetohet edhe
nga CV e paraqitur nga shoqëria “Agri Construction” Shpk bashkëlidhur kontratës së punës
së Inxhinierit në fjalë. Ky fakt eshte ne kundershtim te thelle me rregullat e komisioni te
posacem te dhenies se licencave profesionale per shoqerite qe ushtrojne veprimtari Ndertuese
zbatimi.

5. Operatori ekonomik “Company Riviera 2008” Shpk ka paraqitur kontratën e punës Nr.
1245 Rep., Nr. 963 Kol, datë 18.02.2019, sipas së cilës (neni II) mjekja Ilda Cikopana, do
punojë me kohë të plotë, nga e Hëna në të Premte pranë shoqërisë “Company Riviera 2008”
Shpk.

Ndërkohë, mjekja Ilda Cikopana, është e punësuar me kohë të plotë, si Specializante
Obsterike ne SUOGJ “Mbreteresha Geraldine” dhe ky fakt vërtetohet edhe nga CV e
paraqitur nga shoqëria “Company Riviera 2008” Shpk bashkëlidhur kontratës së punës së
mjekes në fjalë. Ky fakt bën të pamundur që mjekja të jetë në kantier në kohë të plotë, aq më
shumë kur kantieri ndodhet në një qytet tjetër nga Poliklinika në fjalë.

6.Operatori ekonomik “Agri Construction ” Shpk ka paraqitur kontratën e punës , datë
01.04.2019, sipas së cilës (neni II) mjekja Luiza Pandi Kolasi, do punojë me kohë të plotë, nga
e Hëna në të Premte pranë shoqërisë “Agri Construction” Shpk.

Ndërkohë, mjekja Luiza Pandi Kolasi, është e punësuar me kohë të plotë, si Mjeke pune ne
disa kompani private dhe ky fakt vërtetohet edhe nga CV e paraqitur nga shoqëria “Agri
Construction” Shpk bashkëlidhur kontratës së punës së mjekes në fjalë. Ky fakt bën të
pamundur që mjekja të jetë në kantier në kohë të plotë, aq më shumë kur kantieri ndodhet në
një qytet tjetër nga Poliklinika në fjalë.

7.Sipas kontrates se bashkepunimit Nr 6064 Rep Nr 4169 Kol date 03.08.2019 te paraqitur
nga operatoret ekonomik “Riviera 2008” shpk dhe “Agri Construction” shpk citohet se
shoqeria “Agri Construction” shpk merr persiper te kryej keto punime sipas preventivit te



ofertes:

• Punime ndertimi te palestres dhe shteses anesore

Kapitulli nr. I – Punime Germimi dhe mbushje: ne te cilen merr persiper te gjith zerat e punes
ne kete kapitull, me numer rendor nga 1 deri tek 3.

Kapitulli nr III- Punime Betoni dhe B/a e hekuri: ne te cilen merr persiper te gjith zerat e
punes ne kete kapitull, me numer rendora nga 1 deri tek 10.

Por ne dokumentat e paraqitura nga shoqeria “Agri Construction” shpk verehet se nuk ka
paraqitur asnje Autobetoniere dhe Autopompe te cilat nevojiten per te kryer punimet ne
Kapitullin nr III pra nuk ploteson kapacitetin teknik per kryerjen e ketyre punimeve, keto
mjete jane paraqitur nga shoqeria “Riviera 2008” por ne kontraten e bashkepunimit nuk eshte
deklarauar se mjetet e shoqerise “Riviera 2008” shpk do te jene ne dispozicion te shoqerise
“Agri construction” shpk, gjithashtu ka mar persiper te kryej te gjitha punmiet Kapitullit nr I
Germime dhe mbushje dhe ka paraqitur vetem nje mjet germimi nga kater te kerkuar, keto
mjete jane paraqitur nga shoqeria “Riviera 2008” ku vlen i njejti argumentim si me siper, pra
kontrata e bashkepunimit bie ne kundershtim me Kreun VIII (“Kushte të përgjithshme për
zbatim”), neni 74 (“Bashkimi i operatorëve ekonomikë”), pika 1 dhe 3 të Vendimit nr. 914
datë 29.12.2014 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të
ndryshuar parashikohet se : “1 Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh
ekonomikë, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast
përzgjedhjeje edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit,
punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi….. “3. Secili prej
anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45
të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare,
profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me
përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje”
Keto Mangesi bien ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr Shtojca
nr 12

Shoqeria “ ELDA VL” shpk Vlore, s`kualifikohet per arsyet e meposhteme :

Shoqeria nuk ka paraqitur asnje dokument.

Keto mangesi bien ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr 12

Shoqeria “SHENDELLI “ shpk, Fier , s`kualifikohet per arsyet e meposhteme :

Shoqeria nuk ka paraqitur asnje dokument.



Shoqeria LEON KONSTRUKSION “ shpk Tirane, s`kualifikohet per arsyet e meposhteme :

- Shoqerise i mungon nje eskavator me goma nga dy qe kerkohen ne DST

- Fatura per disponimin e makinerise se kokrrizave nuk eshte e sakte pasi zeri i
makinerise eshte shenuar mbas mbylljes se fatures, pa njesi, pa cmim dhe pa sasi.

- Mungon disponimi i manovratoreve per shkak te dokumentacionit te parregullt pasi
manovratori Fatmir Mane i ka skaduar kontrata e punes me date 01.08.2019 si dhe nuk eshte
i pajisur me patentat sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi.

- Manovratori Sazan Salillari nuk eshte pajisur me patetntat sipas kerkesave te
legjislacionit ne fuqi.

- Autoboti ujit me targe AA229 EL figuron me SGS dhe Siguracion te skaduar.

- Vinci i paraqitur me faturen nr 40145276 date 14.05.2009, nuk eshte vinc kulle.

Keto Mangesi bien ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr Shtojca
nr 12

Shoqeria INERTI shpk Gramsh , s`kualifikohet per arsyet e meposhteme :

-Shoqerise I mungojne dy (2) eskavatore me goma me dokumentacion te rregullt
qarkullimi.

-Impianti I betoni nuk figuron me Licence QKL Kodi III 1 B sipas kerkesave te DST.

- Shoqerise I mungojne kater (4) elektriciste sipas kerkesave te DST

-Autobetonerja me targe AA568 LR figuron me SGS dhe siguracion te skaduar.

- Mungon disponini I skelave

- Mungon disponimi I nje saldatori nga kater qe kerkohen

- Mungon makineria e shperndarjes se kokrrizave

- Shoqerise I mungojne dy(2) bojaxhi sipas kerkesave te DST

- Shoqerise I mungon disponimi I nje grejderi

- Shoqerise I mungojne muratoret dhe suvatuesit sipas kerkesave te DST

Keto Mangesi bien ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr
Shtojca nr 12

Bashkimi i Shoqerive “ ERGI ” shpk Elbasan dhe BE-IS shpk Kukes, s`kualifikohet per
arsyet e meposhteme :



-Bashkimit te shoqerive u mungojne dy eskavatore me goma me dokumentacion te
rregullta qarkullimi, eskavatoret e paraqitur nuk kane dokemntacion qarkulli sipas
legjislacionit ne fuqi.

-Bashkimi i operatoreve ekonomik sipas shtojcave 10 dhe dokumentave te paraqitura
kan deklaruar 1 Autobot uji :AA176 nh me kontrate qeraje Nr 8167 Rep Nr 3798 Kol
ndermjet shoqerise “BE-IS” shpk me “KASTRATI OIL” shpk, ky mjet rezulton qe
eshte Autobot nafte kjo vertetohet nga dokumenti i paraqitura certifikata e transportit
te ketij mjeti e cila specifikon: Mjet i pershtatshem per transportin e mallrave te
emerteses, klases dhe llojt: Karburant , cka bie ne kundershtim me Dst dhe per
rrjedhoj nuk ploteson kushtin per 2 Autobot uji

-Bashkimi i operatoreve ekonomik sipas shtojcave 10 dhe dokumentave te paraqitura
kan deklaruar 1 Autobot uji :AA950 VO me kontrate qeraje Nr 2147 Rep Nr 832
Kol ndermjet shoqerise “BE-IS” shpk me “CELMANI SHPK” shpk, ky mjet rezulton
qe eshte Autobot nafte kjo vertetohet nga dokumenti i paraqitura certifikata e
transportit te ketij mjeti e cila specifikon: Mjet i pershtatshem per transportin e
mallrave te emerteses, klases dhe llojt: Karburant , cka bie ne kundershtim me Dst dhe
per rrjedhoj nuk ploteson kushtin per 2 Autobot uji

- Bashkimit te shoqerive u mungon makineria e shperndarjes se kokrrizave.

Shoqeria VIANTE shpk Gramsh , s`kualifikohet per arsyet e meposhteme :

Shoqeria nuk ploteson numrin mesatar te punonjesve nga 120 qe kerkohen ne DST.

Shoqeria ka paraqitur tre (3) manovratore me dokumenta te rregullta drejtimi nga gjashte
(6) qe kerkohen ne DST

Shoqerise I mungon nje (1) autobot uji me dokumentat te rregullta nga dy qe kerkohen

Shoqerise I mungojne dy (2) eskavatore me goma me dokumentacion te rregullt
qarkullimi.

Shoqerise I mungon nje (1) fadrome me dokumentacion te rregullt nga dy qe kerkohen.

Shoqerise I mungon autopompa e betonit me dokumentacion te rregullt.

Shoqerise I mungon makineria e shperndarjes se kokrrizave.

Shoqerise I mungojne dy (2) saldatore me dokumenta te rregullta nga kater (4) qe
kerkohen ne DST

Shoqerise I mungojne shtate (7) elektriciste sipas kerkesave te DST.

Shoqerise I mungojne tre (3 ) hekurkthyes sipa kerkesave te DST.

Keto Mangesi bien ne kundershtim me Dokumentat Standarte te Tenderit , Shtojca nr
Shtojca nr 12

* * *



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine : “ SENKA “ shpk
Lushnje me adrese: Lagja Xhevdet Nepravishta, Lushnje . se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej : 63 798 435 (gjashtedhjete e tre milion e shtateqind e nentedhjete e
tete mije e katerqind e tridhjete e pese ) leke pa tvsh, është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Lushnje sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese ) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej ________, 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 26.08.2019

Ankesa: ka ose jo Nuk ka patur ankesa

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
FATOS TUSHE


