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BASHKIA DIBËR
SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr. _ _ _ _ prot. Peshkopi, më: ___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Drejtuar: „KEVIN CONSTRUKSION”  sh.p.k , me administrator Lavdrim Gjici me NIPT
K71401004W, me adrese TIRANE Rruga Adem Jashari, Ndertesa 4, Hyrja 10, Njesia
Bashkiake Nr.5.

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i Kanalit ujites Perroi i Llixhave-Lagjja
Dobrove , me REF-35682-09-12-2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [16 Shtator 2019]
[37]

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. O.E “SHEHU“ sh.p.k, me Nr Nipti:  J66702707S, me vlere: 4 586 264 (Kater
milion e peseqind e tetedhjete e gjashte mije e dyqind e gjashtedhjete e kater ) leke pa
TVSH.

2. O.E“RADIKA“ sh.p.k , me NIPT J77304705D, me vlere: 4 988 156 (kater milion
e nenteqind e tetedhjete e tete mije e njeqind e pesedhjete e gjashte) leke pa TVSH.

3. O.E 2N  sh.p.k, me Nr Nipti:  L31615017, me vlere: 5 264 819 (pese milion e
dyqind e gjashtedhjete e kater mije e teteqind e nentembedhjete ) leke pa TVSH.

4. O.E “DODA NDERTIM”, sh.p.k, me Nr Nipti:  J97005705B, me vlere: 5 894 896
(pese milion e teteqind e nente e kater mije e teteqind e nentedhjete e kater) leke pa
TVSH.

5. O.E “SIRETA 2F” , sh.p.k, me Nr Nipti:  K51501008J, me vlere: 4 000 001 (kater
milion e nje ) leke pa TVSH.

6. O.E “EGLAND” , sh.p.k, me Nr Nipti: J96829419D, me vlere: 4 576 671 (kater
milion e peseqind e shtatedhjete e gjashte mije e gjashteqind e shtatedhjete e nje)
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leke pa TVSH.
7. O.E “KEVIN CONSTRUKSION ” , sh.p.k, me Nr Nipti: K71401004W, me vlere:

4 686 593 (kater milion e gjashteqind e teteqind e gjashte mije e peseqind e
nentedhjtete e tre) leke pa TVSH.

8. O.E “NDREGJONI” , sh.p.k, me Nr Nipti: K31329048I, me vlere: 5 142 893 (pese
milion e njeqind e dyzet e dy mije e teteqind e nentedhjete e tre) leke pa TVSH.

9. O.E “ZDRAVO, sh.p.k, me Nr Nipti: J84003411K, me vlere: 5 633 795 (pese
milion e gjashteqind e tridhjete e tre mije e shtateqind e nentedhjete e pese) leke pa
TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. O.E “SHEHU“ sh.p.k, me Nr Nipti:  J66702707S, me vlere: 4 586 264 (Kater
milion e peseqind e tetedhjete e gjashte mije e dyqind e gjashtedhjete e kater ) leke pa
TVSH.

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Skualifikohet OE “ SHEHU’shpk per arsyen:

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ne SPE dokumentat perkatese per mjetin me

targe AA 259 YB, por nuk ploteson kriterin e vendosur ne DST per piken 2.3.7/4.

 Operatori ekonomik ka paraqitur disa kontrata te ngjashme per plotesimin e kriterit

ne DST te pikes 2.3.1, ku te gjithe kontratat e paraqitura nga ana juaj nuk i

plotesojne kushtet per te qene pune e ngjashme perveçse kontrates me objekt:

Rehabilitimi I sistemit ujites, Begjunec-Dobrove Bashkia Diber 2018,por kjo kontrate

eshte ne vleren 2.027.672 ( Dy milion e njezet e shtate mije e gjashteqind e

shtatedhjete e dy) leke pa TVSH dhe nuk eshte ne vleren 3 191 667 (Tre milion e

njeqind e nentedhjete e nje mije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) lekë pa TVSH,

qe eshte kerkuar nga AK Bashkia Diber ne DST.

2. O.E 2 N  sh.p.k, me Nr Nipti:  L31615017, me vlere: 5 264 819 (pese milion e
dyqind e gjashtedhjete e kater mije e teteqind e nentembedhjete ) leke pa TVSH.

Skualifikohet OE 2N SHPK per arsyen e meposhtme:

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion per njerin nga muaratoret siç eshte
kerkuar nga AK Bashkia Diber ne piken 2.3.6/1 te DST.

 Operatori ekonomik ne deklaraten mbi kontratat e lidhurta apo ne proces sipas shtojces 10
nuk ka deklaruar edhe kontraten e qe ka te lidhur me AK Bashkia Diber me date
05.07.2019 me objekt: Rikonstruksioni dhe mirembajtje e Kanaleve Ujitese Bashkia
Diber, 2019.

3. O.E “ DODA NDERTIM ”, me Nipti: J97005705B, ka paraqitur oferten ekonomike me
vlere 5 894 896 (pese milion e teteqind e nente e kater mije e teteqind e nentedhjete e
kater) leke pa tvsh.

Skualifikohet OE “DODA NDERTIM”  SHPK per arsyen e meposhtme:

 Opertori ekonomik doda ndertim ka paraqitur dokumentacion per inxhnierin e

mjedisit,por rezulton qe z. Ylber Cani ka perfundur studimet per Kimi Industriale

dhe jo per inxhinier mjedisi siç eshte kerkuar nga AK Bashkia Diber ne piken

2.3.5 te DST.



Adresa: Bulevardi “ELEZ ISUFI”, Peshkopi, e-mail: bashkiadiber@gmail.com, Nr.tel: 0035521822935Page

3

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion ne SPE per te permbushur

kriterin 2.3.1 te DST ku citohet: Përvojë e suksesshme në realizimin e të

paktën:

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm gjatë tre viteve të fundit me vlerë jo
me te vogel se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet
perkatesisht:

3 191 667 (Tre milion e njeqind e nentedhjete e nje mije e gjashteqind e
gjashtedhjete e shtate) lekë pa TVSH.

b. punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera

e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit është në një vlerë sa dyfishi i

vlerës limit të kontratës që prokurohet perkatesisht: 12 766 666 (dymbedhjete

milion e shtateqind e gjashtedhjete e gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjete

e gjashte) lekë pa TVSH.

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur paraqitur deklarate qe makinerite nuk jane

te anagazhuara ne kontrata te tjera si pas pikes 2.3.10 te DST.

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion per mjetet dhe pajisjet

teknike: çekiçi,rripa sigurimi,ndricues,depozit uji mbi 500 l,

minieskavator,minieskavator sipas pikes 2.3.7 te DST.

4. O.E “ ZDRAVO”, me Nipti: J84003411K, ka paraqitur oferten ekonomike me vlere 5
633 795 (pese milion e gjashteqind e tridhjete e tre mije e shtateqind e nentedhjete e pese)
leke pa tvsh.

Skualifikohet OE “ ZDRAVO”, per arsyen e meposhtme:

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion per njerin nga shoferet sic eshte

kerkuar nga AK Bashkia Diber ne piken 2.3.6/1 te DST.

 Operatorit Ekonomik ZDRAVO shpk ka paraqit dokumentat perkatese per mjetin me

targe AA 369 DN, por nuk eshte paraqitur deklarate nga qeradhenesi sipas pikes

2.3.7/c) ku citohet: Mjetet të shoqerohen me kontraten noteriale perkatese te

qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates,te

deklarohet nga qeradhenesi qe mjeti nuk i eshte dhene me qera ndonje subjekti tjeter

ku të specifikohet objekti i prokurimit ne fjalet si dhe afati i saj.

5.Operatori ekonomik: “S I R E T A 2F ”, me Nipti: K51501008J, ka paraqitur oferten
ekonomike me vlere 4 000 001 (kater milion e nje ) leke pa tvsh.

Skualifikohet OE “ S I R E T A 2F ”, per arsyen e meposhtme:

 Operatorit Ekonomik I mungon ne SPE Certefikata per marrjen ne dorezim nga

investitori per kontraten e ngjashme me objekt: “Rikonstruksion I rrugeve Babrru

Koder e Kuqe Konferenca e Bujanit + Ndoc Gjetja + Impjanti I shkarkimit

Bovilles” per plotesimin e kriterit te DST pika 2.3.1

 Operatorit Ekonomik I mungon ne SPE 1 (nje) murator per plotesimin e kriterit ne

DST te pikes 2.3.6.

6.Operatori ekonomik: “EGLAND ”, me Nipti: J96829419D ka paraqitur oferten
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ekonomike me vlere 4 576 671 (kater milion e peseqind e shtatedhjete e gjashte mije e
gjashteqind e shtatedhjete e nje) leke pa tvsh.

Skualifikohet OE “ EGLAND”, per arsyen e meposhtme:

 Operatorit Ekonomik Egland shpk ka paraqit dokumentat perkatese per mjetin me
targe AA 315 AX, ku ky mjet nuk eshte deklaruar ne deklaraten e makinerive ne
shtojcen 8 dhe nuk eshte paraqitur deklarate nga qeradhenesi sipas pikes 2.3.7/c)
ku citohet: Mjetet të shoqerohen me kontraten noteriale perkatese te
qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates,te
deklarohet nga qeradhenesi qe mjeti nuk i eshte dhene me qera ndonje subjekti
tjeter ku të specifikohet objekti i prokurimit ne fjalet si dhe afati i saj.

 Operatorit Ekonomik Egland shpk ka paraqit dokumentat perkatese per mjetin me

targe DR 6459 E, por siguracioni I mjetit nuk eshte I vlefshem pasi ka mbaruar dhe

nuk eshte paraqitur deklarate nga qeradhenesi sipas pikes 2.3.7/c) ku citohet:

Mjetet të shoqerohen me kontraten noteriale perkatese te qerase/furnizimit, e

vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates,te deklarohet nga

qeradhenesi qe mjeti nuk i eshte dhene me qera ndonje subjekti tjeter ku të

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

 Operatorit Ekonomik Egland shpk ka paraqit dokumentat perkatese per mjetin me

targe AA 925 MI, por nuk eshte paraqitur deklarate nga qeradhenesi sipas pikes

2.3.7/c) ku citohet: Mjetet të shoqerohen me kontraten noteriale perkatese te

qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates,te

deklarohet nga qeradhenesi qe mjeti nuk i eshte dhene me qera ndonje subjekti

tjeter ku të specifikohet objekti i prokurimit ne fjalet si dhe afati i saj.

 Operatorit Ekonomik Egland shpk ka paraqit dokumentat perkatese per mjetin me

targe AA 938 CC, por nuk eshte paraqitur deklarate nga qeradhenesi sipas pikes

2.3.7/c) ku citohet: Mjetet të shoqerohen me kontraten noteriale perkatese te

qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates,te

deklarohet nga qeradhenesi qe mjeti nuk i eshte dhene me qera ndonje subjekti

tjeter ku të specifikohet objekti i prokurimit ne fjalet si dhe afati i saj.

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur ne SPE Deklaraten mbi kontratat e lidhura

apo ne process sipas shtojces 10.

7. Operatori ekonomik: “NDREGJONI ”, me Nipti: K31329048I ka paraqitur oferten
ekonomike me vlere 5 142 893 (pese milion e njeqind e dyzet e dy mije e teteqind e
nentedhjete e tre) leke pa tvsh.

Skualifikohet OE “ NDREGJONI”, per arsyen e meposhtme:

 Operatori ekonomik nuk ka dorezuar ne SPE deklaraten mbi disponueshmerine e

mjeteve sipas shtojces 9.

 Operatori ekonomik nuk ka parqitur ne SPE asnje dokumentacion te mjeteve dhe

pajisjeve per realizimin e punimeve sipas pikes 2.3.7 te DST.

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur deklaraten per makinerite qe nuk jane te

angazhuara ne kontrata tjera sipas pikes 2.3.10 te DST



Adresa: Bulevardi “ELEZ ISUFI”, Peshkopi, e-mail: bashkiadiber@gmail.com, Nr.tel: 0035521822935Page

5

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ KEVIN CONSTRUKSION”
shpk, me Nr Nipti: K71401004W, , me adrese TIRANE Rruga Adem Jashari, Ndertesa 4,
Hyrja 10, Njesia Bashkiake Nr.5, me vlere: 4 686 593 (kater milion e gjashteqind e teteqind e
gjashte mije e peseqind e nentedhjtete e tre) leke pa TVSH pikët totale të marra [_____]
është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqitni pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Diber sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 20 (Njezete) 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 [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 17.02.2020

Ankesa:

1 Ka ankimuar “ KEVIN CONSTRUKSION” sh.p.k me Vendimin e Komisionit -te
Prokurimit Publik nr 775/2019, datë 16.12.2019 eshte pranuar ankesa dhe eshte kualifikuar.

2- “ RADIKA“ sh.p.k me vendimin e Komisionit te Shqyrtimit të ankesave nr 1, datë
28.10.2019 eshte pranuar ankesa dhe eshte kualifikuar.

3- “SHEHU“ sh.p.k me vendimin e Komisionit te Shqyrtimit të ankesave nr 1, datë
25.10.2019 nuk eshte pranuar ankesa o.e eshte skualifikuar.

4- “ZDRAVO“ sh.p.k me vendimin e Komisionit te Shqyrtimit të ankesave nr 1, datë
28.10.2019 nuk eshte pranuar ankesa o.e eshte skualifikuar.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Dionis IMERAJ


