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MI NIST RIA E SH ËNDETË SIS Ë DH E E MB RO JT JES SOCIAL E
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Nr. _____ Prot

Elbasan,më 08.02. 2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Boe “Meteo shpk & Alba konstruksion shpk & Shendelli shpk”,
Adrese: Fshati Cekin, rruga nacionale Gramsh- Elbasan, Ndertese private, Zona kadastrale Nr
1362, Nr pasurie 6/76, prane Uzines.
Procedura e prokurimit: Tender i hapur, Pune
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-79954-11-25-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion I godines se Pediatrise”
Kohëzgjatja e Kontrates : 18 muaj
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 01.12.2020 Nr 111
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët Xoferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Boe “Meteo shpk & Alba konstruksion shpk & Shendelli shpk”
J61812013R & K07924803N
Emri i plotë i shoqërisë

L26310801C &

numri i NIPT-it

Vlera 297,461,361.8 ( dyqind e nentedhjete e shtate milion e katerqind e gjashtedhjete e nje
mije e treqind e gjashtedhjete e nje pike tete) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)

2. Boe “RafinCompany & Gjikuria & Arkon Studio & Ndregjini”
J62903456H & L42019004I & K31329048I
Emri i plotë i shoqërisë

L52125110A &

numri i NIPT-it

Vlera 248,158,241.2 (dyqind e dyzet e tete milion e njeqind e pesedhjete e tete mije e dyqind e
dyzet e nje pike dy) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
3. ADR TRANS Shpk

L31304034G

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 0 ( zero) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)

4. ELDA- VL Shpk

K67106202W

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 0 ( zero) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
5.” MIDEA ALBANIA Shpk

K01510004R

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 0 ( zero) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)
6. SHTATOR 90 Shpk

K51806014S

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera 0 ( zero) leke pa TVSH
(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. Boe “RafinCompany & Gjikuria & Arkon Studio & Ndregjini”
J62903456H & L42019004I & K31329048I

L52125110A &

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
-OE “Arkonstudio” Shpk dhe OE “Gjikuria” Shpk, nuk i kane përmbushur detyrimet për
derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore, në përputhje me legjislacionin shqiptar, duke
mos plotesuar kriteret e pergjithshme te kualifikimit kerkuar ne DST, shtojca 12, pika 1.d
-BOE, referuar preventivit dhe shtojces 1 te paraqitur nga ju , nuk keni perllogaritur ne menyre
te sakte oferten pa tvsh, ne perllogaritjen e paraqitur ne shtojcen Nr. 1 nuk keni mbledhur
pajisjet ne fondin e ofruar pa tvsh, dhe Referuar gabimit aritmetik te paraqitur ne oferten
ekonomike, ne baze te legjislacionit ne fuqi rezulton mbi 2% ofertes se ofruar, duke mos
plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST, pika 1 germa a.
-OE “Gjikuria” Shpk ka paraqitur vertetimin e debise nr. 5420 Prot., date 24.12.2020, ku thuhet
se për 14 kontrata sipas listes bashkelidhur, per te cilat nuk gjendet lista e kontratave te
energjise. Referuar ekstraktit te QKB OE “gjikuria” Shpk ka 21 adresa te ushtrimit te aktivitetit
dhe duhet te kishte paraqitur informacion mbi kontratat e energjise ne te gjitha kete adrese.
Gjithashtu, shoqeria “Rafin” Shpk ka paraqitur informacion vetem per 2 kontrata energjie ne
Tirane referuar deklarates mbi kontrates se proces, kjo shoqeri ka edhe 5 objekte te tjere, dhe
duhet te kishte paraqitur informacion mbi kontratat e energjise ne te gjitha keto adresa, duke
mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST, pika 1 germa gj.
-OE “Rafin” Shpk nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyrjen e detyrimeve te taksave vendore
per vitin 2020 ne Berat dhe Durres, nderkohe referuar deklarates mbi kontrates se proces, ka
deklaruar se ka objekte ne keto bashki dhe keto objekte kane filluar ne 2020.Gjithashtu, OE
“Gjikuria” Shpk nuk ka paraqitur dokumentacion per shlyrjen e detyrimeve te taksave vendore
per vitin 2020 ne Durres dhe Kruje dhe per 2019 e 2020 ne Vlore, nderkohe referuar QKB ka
pasur adresa aktiviteti ne keto bashki, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim
kerkuar ne DST , kapaciteti ekonomik dhe financiar , pika 2.1 germa c
-Te stafi i paraqitur nga OE “Gjikuria” Shpk konstatohet: Inxhinierja e ndërtimit, drejtuese
teknike Jonida Danaj, figuron e punësuar me kohë të plotë tek shoqëria “IKN-Instituti i
Konsulencës në Ndërtim” shpk ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi ne lidhje me
papajtueshmerine te drejtuesit teknik ne cdo punemarrje tjeter publike apo private jasht
subjektit. Gjithashtu Shoqeria “Ndregjoni” Shpk nuk ka paraqitur dokumentacion per inxhinier
elektronik, nderkohe, ka marre persiper te realizoje punime datash, cctv, audio, aksec
kontrolli,etj, per te cilat eshte idomosdoshem ky inxhinier, ne kundershtim me ligjin per
prokurimin publik, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST,
kapaciteti teknik pika 2.3.2 germa b.

-Mjekja e OE “Arkonstudio” Shpk Evisa Dila, e cila, referuar kontrates se punes ka pagen
30.000 leke, nderkohe, ne listpagesa figuron me page 3.550 leke. Gjithahtu, shoqeria “Gjikuria”
Shpk nuk ka paraqitur CV e mjekes së shoqërisë Adelina Daizi, duke mos plotesuar kriteret e
vecanta per kualifikim kerkuar ne DST, kapaciteti teknik pika 2.3.2 germa c.
- Shoqeria “Gjikuria” Shpk, sipas marreveshjes se bashkepunimit ka marre persiper te gjitha
punimet per te cilat nevojitet agronomi (bar, fidane) por nuk ka paraqitur dokumentacion per
agronom. Nderkohe, dokumentacion per agronom ka paraqitur shoqeria “Rafin” Shpk, e cila nuk
do te kryeje asnje punim te kesaj natyre, por inxhinierja agrare (agronome) Bruxhilda Kito nuk
figuron e siguruar për periudhën Korrik-Nëntor 2020, siç kërkohet në pikën 3/d të kritereve të
veçanta të kualifikimit. Figuron vetëm për Shtator –Nëntor dhe me ditë, jo kohë të plotë.
Gjithashtu, automakinisti i kesaj shoqeria Z.Esat Qefalia është me kontratë pune jonoteriale si
dhe jo i siguruar për periudhën Korrik-Nëntor 2020. Asnje nga saldatoret e paraqitur nga BOE
nuk disponojne çertifikim për saldime me MIG-MAG-TIG, Manovratoret e shoqerise “Rafin”
Shpk Z. Petrit Muça dhe Z. Mario Tema nuk figuron në listëpagesa për periudhën e kërkuar
Korrik-Nëntor 2020, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST,
kapaciteti teknik pika 2.3.2 germa e.
-Shoqeria “Gjikuria” Shpk nuk ka paraqitur CV per eksperten zjarrëfikëse Znj, Megi Kristuli,
nderkohe, sipas marreveshjes se bashkepunimit ka marre persiper te kryeje punimet per te cilat
nevojitet ky ekspert, duke mos plotesuar kriteret e vecanta per kualifikim kerkuar ne DST,
kapaciteti teknik pika 2.3.2 germa g.
-Shoqeria “Arkonstudio” shpk ka marre persiper te realizoje punime te tilla si: shtresë stabilizant
10 cm; shtesë bindari me zall lavatriçe 4 cm me makineri; shtresë asfaltobetoni me zall lavatriçe
3 cm me makineri; vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm; termoplastik (sprajt),
por nuk ka paraqitur dokumentacion per disponimin e mjeteve
Fabrik prodhim Inertesh
Fabrik Prodhimi Betoni
Fabrik Prodhimi Asfalti
Makineri vijezimi

copë 1
copë 1
copë 1
Cope 1

Pronesi,Kontrate Qeraje, Kontrate Furnizimi
Pronesi, Kontrate Qeraje, Kontrate Furnizimi
Pronesi, Kontrate Qeraje, Kontrate Furnizimi
Ne pronësi ose me qira

Rrul

copë 1

Ne pronesi ose me qera

te domosdoshme per realizimin e punimeve te marre persiper,
- Shoqeria “Gjikuria” shpk ka marre persiper te realizoje punime te tilla si: betonime, puseta, bar
+ fidane etj, por Autobotit me targe AA920XX, te paraqitur nga kjo shoqeri i mungon

çertifikata transportit nga pushteti vendor, si dhe kontrata e qirasë për fabrikën e asfalto-betonit
dhe nyjes së inerteve me shoqërinë “KIRCHBERGER”, nuk shoqerohet me Leja e shfrytëzimit
dhe plan vendosjet perkatese, sipas kerkeses ne kriterin e sipercituar. Gjithashtu, kjo kontrate
qiraje është pa përcaktuar objektin e prokurimit në fjalë.
Sa më sipër, shoqeria “Gjikuria” shpk nuk ka provuar me dokumentacion disponimin e
kapaciteteve per realizimin e punimeve qe ka marre persiper te realizoje ne marreveshjen e
bashkepunimin,
- Shoqeria “Ndregjoni” shpk ka marre persiper te realizoje te gjithe punimet e shtresave te
betonit, por nuk disponon asnje nga mjetet e poshteshenuara

Nivelues betoni (helikopter)

copë 2

Ne pronesi ose me qera

, te domosdoshme per realizimin e ketyre punimeve. Rrjedhimisht, kjo shoqeri nuk ka provuar
me dokumentacion disponimin e kapaciteteve per realizimin e punimeve qe ka marre persiper te
realizoje ne marreveshjen e bashkepunimin,
- Shoqeria “Ndregjoni” shpk ka deklaruar (me shtojcen 10 mbi disponimin e mjeteve) se
disponon 2 kamione me targa AA094KS dhe AA678BP, por, kamionit me targe AA678BP i ka
mbaruar afati i vlefshmërisë së kontrollit teknik + taksat vjetore dhe kamionit AA094KS i kanë
mbaruar siguracioni + kolaudimi + taksat.
Gjithashtu:
• autopompa AA816UK është pa Lejen e Qarkullimit, nga pushteti vendor,
• Autobetonieria AA270VT i mungon faqja e parë e lejes së qarkullimit;
• Autobetonieria AA273ZC i mungon faqja e parë e lejes së qarkullimit, në kundërshtim
me kriteret e veçanta të kualifikimit, si dhe, kontrata e qerasë me OE “Lezha Beton”
shpk për tre autobetoniere dhe një autopompë betoni është papërcaktuar objektin e
prokurimit në fjalë.
Për kontratën e furnizimit me beton-inerte-asfalt me shoqërinë “A-Klos-Beton-Asfalt” shpk i
mungon leja shfrytëzim dhe plan vendoja e fabrikës. Gjithashtu, kjo kontratë është pa përcaktuar
objektin e prokurimit në fjalë.
Për autorimorkiatorin TR0594T, ka mbaruar vlefshmërinë e Çertifikatës së transportit të
mallrave, si dhe mungojnë foto të mjetit.
Te gjitha mjetet dhe makinerite e sipercituara, jane te domosdoshme per realizimin e punimeve
qe kjo shoqeri ka marre persiper ne marreveshjen e bashkepunimit midis OE,

- Gjithashtu, shoqeria “Ndregjoni” nuk ka paraqitur dokumentacion per fabriken e kollit,
nderkohe, ka marre persiper te realizoje te gjithe punimet e suvatimit
Per kete fabrike ka paraqitur vetem shoqeria “Rafin” shpk, por ne kontratën e furnizimit për
prodhim Fino Koll me shoqërinë “Dekoll” shpk mungon leja e shfrytëzimit të fabrikës, si dhe
plan vendosja e saj.
Në lidhje me Autovincin me krah horizontal mbi 40 ml me skede teknike ka paraqitur
dokumentacion vetem shoqeria “Rafin” shpk, sipas te cilit marrë me kontratë qeraje nga
“ETUAL KONSTRUKSION” shpk kete mjet, por është me siguracion të skaduar ne date
12.11.2020. Gjithashtu kontrata e qerasë është pa përcaktuar objektin e prokurimit në fjalë,
-Referuar marreveshjes se bashkepunimin, punimet e betonit do realizohen nga shoqeria
“Gjikuria” shpk dhe “Ndregjoni” shpk (shtresat), por asnje prej tyre nuk ka paraqitur kontrate
noteriale me nje laborator testimi te betonit,
Referuar marreveshjes se bashkepunimin, shoqeria “Ndregjoni” shpk do te kryeje punimet e
prishjeve dhe transportin e mbeturinave por nuk ka paraqitur licencë QKL III.2.B “
Grumbullim, Transportim, Ruajtje, e mbetjeve Urbane",
- Shoqeria “Gjikuria” Shpk, sipas marreveshjes se bashkepunimit do te realizoje punimet me
Hekur;Pajisje hidrosanitare; Dyer &dritare; Hidroizoluese; pajisje mekanike, elektrike,
ngrohje-ftohje, por kjo shoqeri nuk ka paraqitur autorizim/kontrate bashkepunimi nga
prodhuesi/distributori per keto materiale,
- Shoqeria “Ndregjoni” Shpk, sipas marreveshjes se bashkepunimit do te realizoje punimet
Hidroizoluese; me pajisjet ngrohje-ftohje, kamera, grafiato dhe polisterol, por kjo shoqeri nuk ka
paraqitur autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori per keto materiale,
-Te gjitha punimet ne sistemin e gazit mjekesor do te realizohen nga shoqeria “Gjikuria” Shpk,
por kjo shoqeri nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne permbushje te ketij kriteri,
Ne lidhje me gazin mjekesor ka paraqitur dokumentacion shoqeria “Rafin” Shpk, e cila nuk do
realizoje asnje punim te tille. Pavaresisht ketij fakti, ne kete dokumentacion evidentohet:
- Shoqërisë “GTS” shpk, me te cilen shoqeria “Rafin” shpk ka kontrate sipermarrje për pajisje
mjekësore, i ka skaduar ne date 31.12.2020 afati i vlefshmërisë së AUTORIZIMIT nga Ministria
për “Tregtimin me shumicë të pajisjeve mjekësore”.
- Nuk ka paraqitur deklaratë konformiteti për të gjitha pajisjet përbërëse të sistemit të gazrave
mjekësor, duke nisur nga tubat e bakrit mjekësor dhe deri te prizat e gazrave.
-Shoqeria “Gjikuria” shpk ka deklaruar 10 kontrata që ka në proces dhe\ose eshte shpallur fitues
por nuk ka deklaruar objektin “Riparimi i Shkolles "Shaqir Lleja",Bushnesh” ne Kruje,
nderkohe, qe per kete objekt ka rregjistruar edhe adresen ne QKB nga data 23.12.2020.

Duke mos plotesuar kriteret e vecanta te kualifikimit kerkuar ne DST, kapacitetit teknik,
disponimi i mjeteve.

2. ADR TRANS Shpk

L31304034G

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme
nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe
Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit

3. ELDA- VL Shpk

K67106202W

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme
nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe
Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit

4.” MIDEA ALBANIA Shpk

K01510004R

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme
nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe
Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit
5. SHTATOR 90 Shpk

K51806014S

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme
nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar ne DST Kriteret te Pergjithshme te Kualifikimit dhe
Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te percaktuara ne dokumentat e tenderit

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Boe “Meteo shpk & Alba
konstruksion shpk & Shendelli shpk se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej

297,461,361.8 ( dyqind e nentedhjete e shtate milion e katerqind e gjashtedhjete e nje mije e
treqind e gjashtedhjete e nje pike tete) leke pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë QENDRA SPITALORE "XH.KONGOLI"
ELBASAN sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 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 14.01.2021
Ankesa: ka ose jo PO
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 26.01.2021
Boe “RafinCompany & Gjikuria & Arkon Studio & Ndregjini
20.01.2021 dhe ka marre pergjigje ne date 26.01.2021.

ka paraqitur ankese ne date

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

DREJTORE
Prof.As.Dr.Dasantila TAHIRAJ

