
Shtojca 12  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

[20.08.2021] 

 

 

Drejtuar:COLOMBO [Fier, Lagja Kryengritja, Rruga Vangjel Rrushku godina 67 ] 

 

Procedura e prokurimit/lotit:Procedurë e Hapur (Punë) 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:REF-00413-07-07-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:Ndërtim i godinës së re për akomodimin e QSH Nr.1,NJVKSH dhe 

Klinikës Stomatologjike Durrës ,me fond limit të vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit 72,496,412 

(shtatëdhjetë e dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e dymbëdhjetë) lek pa 

TVSH,me afat  224 ditë. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike: 12 korrik 2021 ,Nr.109  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x  

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. COLOMBO                                                                                me NIPT J82916489E                        

Vlera  61,990,828.80 

(Gjashtëdhjetë e një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë e tetëqind e njëzet e tetë presje 

tetëdhjete) Lek pa tvsh.                                                         

2. BAJRAMI  N                                                                            me NIPT  K02727202O   

Vlera    50,602,239.60 

(Pesëdhjetë milion e gjashtëqind e dy mijë e dyqind e tridhjetë e nëntë presje gjashtëdhjetë) Lek 

pa tvsh. 

 

3. EUROVIA shpknj                                                                        me  NIPT L91426009G 

    VLera  46,294,313.21 

(Dyzet e gjashtë milion e dyqind e nëntëdhjetë e katër mijë e treqind e trembëdhjetëpresje njëzete 

një) Lek pa tvsh. 

 



4. Braka Construction                                                                      me NIPT L61906505I 

    Vlera 48,435,877.20 (Dyzet e tetë milion e katërqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind e 

shtatëdhjete e shtatë presje njëzet) Lek pa tvsh. 

 

5.NIKA                                                                                            me  NIPT J76705047U 

Vlera  49,561,426.70(Dyzet e nëntë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e katërqind e 

njëzet e gjashtë presje shtatëdhjetë ) Lek pa tvsh. 

 

 

6. KEVIN CONSTRUKSION                                                        me NIPT K71401004W               

Vlera 58,026,329.60 (Pesëdhjetë e tetë milion e njëzet e gjashtë mijë e treqind e njëzet e nëntë 

presje gjashtëdhjetë ) Lek pa tvsh. 

 

7. BLERIMI                                                                                    me NIPT J62903384G 

  Vlera   60,845,269.31(Gjashtëdhjetë milion e tetëqind e dyzet e pesë mijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e nëntë  presje tridhjetë e një ) Lek pa tvsh. 

 

8. PE - VLA - KU                                                                           me NIPT K61716013M 

   Vlera  62,709,395.70 (Gjashtëdhjetë e dy milion e shtatëqind e nëntë mije e treqind e 

nëntëdhjetë e pesë presje shtatëdhjetë ) Lek pa tvsh. 

 

9.  ELDA-VL                                                                                  me NIPT K67106202W 

Vlera  00  

Ska vlerë 

 

10. BE  -  IS   SH.P.K                                                                     me NIPT K71412003A 

Vlera 66,832,386.40(Gjashtedhjetë e gjashtë milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë e treqind e 

tetëdhjetë e gjashtë presje dyzet) Lek pa tvsh. 

 

11. FRANKO CONSTRUCTION                                                  me NIPT K81331024A 

Vlera 71,030,032.00(Shtatëdhjetë e një milion e tridhjetë mijë e tridhjetë e dy )Lek pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. BAJRAMI  N                                                                                           me NIPT  K02727202O         

Vlera    50,602,239.60 

(Pesëdhjetë milion e gjashtëqind e dy mijë e dyqind e tridhjetë e nëntë presje gjashtëdhjetë) Lek 

pa tvsh. 

Për arsyet e mëposhtme: 

                



a. Nuk ka paraqitur vërtetim debie OSHEE sipas DST (Maj 2021) 

b. Sigurimi i ofertës i plotësuar në emër të DREJTORIA E KUJDESIT SHËNDETËSOR 

PARËSOR. 

c. Shoferi i paraqitur në shtojcën nr. 8 me emrin Robert Dukoli nuk disponon dokumenta 

justifikuese për fuqi punëtore, me dokumentat e paraqitura bëhet fjalë për Bujar Llapi. 

d. Për një pjesë të punonjësve të kualifikuar si muratorë, pllakashtrues, karpentirë, hekurkthyes  

nuk kanë dëshmi profesionale kanë vetëm dëshmi sigurimit teknik. (nuk janë ekuivalente ..sipas 

DST) Manovratorët janë pa leje drejtimi mjeti kanë vetëm dëshminë profesionale të përdoruesit 

të mjeteve  të rënda e DPSHTRR. 

e. Ka mungesa në mjete. Automjete +18T nuk ka asnjë të dhënë të paraqitur.  

Autoboti I ujit nga foto targa nuk dallohet qartë. 

Autobetoniere në SGS e paraqitur  është shkruar NGEL Motori + trasmisioni. 

 

2. EUROVIA shpknj                                                                                    me  NIPT L91426009G 

    VLera  46,294,313.21 

(Dyzet e gjashtë milion e dyqind e nëntëdhjetë e katër mijë e treqind e trembëdhjetëpresje njëzete 

një) Lek pa tvsh. 

 

a. Në kontratën e bashkëpunimit të BOE, nuk merret përsipër realizimi 100% i procedurës së 

prokurimit, pasi shkruhet shprehimisht: “ Shoqëria SINDER AB merr përsipër 5% të realizimit të 

punimeve të paraqitura në preventiv dhe shoqëria EUROVIA SHPKNJ merr përsipër 90% të 

punimeve” sipas së cilës 95% e kontratës do të realizohet nga ky BOE, 5% mbetet pa realizuar. 

Mungon prokura e posaçme e përfaqësimit në këtë procedurë prokurimi. 

b. Formulari i ofertës nuk është plotësuar si BOE. 

c. Në formularin e sigurimit të ofertës nuk është paraqitur pjesëmarrja e secilit nga operatorët e 

BOE, por është plotësuar si një ofertues i vetëm. 

d. Bilancet e paraqitura nga EUROVIA janë të shprehura në monedhë të huaj (përkthyer nga 

gjuha maqedone) dhe mungon  bilanci viti 2020. Gjithashtu edhe vërtetimi i xhiros vjetore e 

EUROVIA SHPKNJ është vetëm për vitin 2018-2019, mungon viti 2020. Në vërtetimin 

Maqedonas vlerat janë shprehur në denarë. Nuk merret parasysh. 

e. SINDER AB nuk ka paraqitur certifikata ISO, vetëm EUROVIA shpknj.  

f. Mjetet e paraqitura nga ky BOE, nuk plotësojnë as numrin as kërkesat e paraqitura në DST. 

Konkretisht: Autobetoniere , Kontratë qiraje 12/03/2021 Kokoneshi Beton, AA382VH, Lloji / 

KAMION. Nuk ka asnjë foto për të vërtetuar nëse është apo jo autobetoniere. 

Autobot uji: kontratë qiraje 15/03/2021 me KOND shpk. Lloji KAMION, AA219FV. Nuk ka 

paraqitur asnjë foto për të vërtetuar nëse është autobot uji apo jo. 

Ekskavator me goma nuk ka  paraqitur asnjë të dhënë. 

 

3. Braka Construction                                                                                     me NIPT L61906505I 

    Vlera 48,435,877.20 (Dyzet e tetë milion e katërqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind e 

shtatëdhjete e shtatë presje njëzet) Lek pa tvsh. 

a. Mungon vërtetim i OSHEE.  

b. Liçenca e shoqërisë nuk përputhet me kërkesat në DST, NS18-A mungon, pra njëra nga 

kategoritë është mangut në licencën e shoqërisë. 

c. Shtojca Nr.8 nuk është plotësuar saktë. Në të janë deklaruar punonjës të cilët nuk janë në 



listëpagesë, pra nuk janë punonjës të OE. 

d. Bilanci I vitit 2020 nuk është I konfirmuar nga dega e tatimeve. 

e. Stafi mbështetës, arkitekt dhe ing.të tjerë janë pa kontrata pune dhe një pjesë e tyre nuk 

figuron në listëpagesën e paraqitur nga operatori ekonomik për periudhën qershor 2021. 

f. Mjetet e firmës nuk përkojnë me numrin e mjeteve të kërkuara nga AK në DST.  

Konkretisht ekskavatori me goma në pronësi të GECI, por kompania nuk ka marrëveshje 

bashkëpunimi me këtë subjekt. Fadroma nuk është e pajisur me dokumentacion. Një pjesë e 

mjeteve kanë dokumentacion të skaduar. Autobot uji dhe autobetoniere nuk ka asnjë document 

që vërteton që ky OE I disponon. Sa më sipër ka një mungesë të theksuar në mjete. Skeleri është 

paraqitur një faturë e cila shitës ka EURO GIPS CONSTRUCTION dhe blerës KEVIN 

CONSTRUCTION. 

g. Manovratori i paraqitur nuk është i pajisur me dëshmi nga DPSHTRR, sipas të cilës vërtetohet 

kualifikimi i këtij të fundit, është I pajisur vetëm me certificate trajnimi. Dhe drejtuesit e mjeteve 

nuk kanë dëshmi kualifikimi për mjetet e rënda 

 

4.NIKA                                                                                                   me  NIPT J76705047U 

Vlera  49,561,426.70(Dyzet e nëntë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e katërqind e 

njëzet e gjashtë presje shtatëdhjetë ) Lek pa tvsh. 

 

a. Në shtojcën Nr.8 nuk janë pasqyruar punonjësit e specializuar apo kualifikimet e tyre. Në 

seksionin e mjeteve të dhënat nuk janë pasqyruar saktë, sipas dokumentave të ngarkuara në SPE.  

b. Personeli i kualifikuar si punonjës të specializuar: konkretisht Manovratorit Pashko Qarku në 

lejen e drejtimit të kategorisë B,C të paraqitur, vlefshmëria është 04.12.2012 - 03.12.2017 (e 

skaduar), pjesa e pasme e paraqitur si vazhdim i kësaj leje drejtimi është: për mjete kat.B 

vlefshmëria 24.11.2010 – 10.02.2024 dhe për kat.C 07.02.2014 – 10.02.2019. pas verifikimit 

vlefshmëria e lejes së drejtmit është rinovuar. 

c. Për mjete e deklaruara në shtojcën 8, sqarojmë se: 

Është pasqyruar një kontratë qiraje  me LACAJ SHPK, sipas të cilës OE ka marrë me qira nga 

kjo e fundit 3 mjete, dokumentat e të cilëve nuk janë paraqitur. Bashkëngjitur kësaj kontrate janë 

paraqitur dokumentat e mjetit me targa AA318VC të deklaruar në shtojcë nr.8, Për këtë mjet nuk 

është paraqitur kontratë qiramarrje. 

Autobetoniere e deklaruar me targa DR2963E, TPL i përket këtijj mjeti, SGS një mjeti me targa 

AA829SR dhe taksat e qarkullimit mjetit me targa DR2962E.  

Për Autobotin e ujit me targa AA301VR,  në foto targa e mjetit është e palexueshme për të 

identifikuar këtë mjet. 

 

 

5. KEVIN CONSTRUKSION                                                                     me NIPT K71401004W 

Vlera 58,026,329.60 (Pesëdhjetë e tetë milion e njëzet e gjashtë mijë e treqind e njëzet e nëntë 

presje gjashtëdhjetë ) Lek pa tvsh. 

 

a. Nuk ka paraqitur vërtetim OSHEE. Nuk ka paraqitur vërtetim për pagesë detyrimesh 

b. Një pjesë e konsiderueshme e punonjësve të paraqitur profesionistë nuk janë të përfshirë në 

listëpagesën e paraqitur nga OE 



Drejtuesit e mjeteve pa kontratë pune jo pjesë e listëpagesës 

Karpentierët disa pa kontrata pune disa nuk janë pjesë e listëpagesës 

c. Autoboti I ujit nga fotoja dallohet që ka shenjën e flakës që do të thotë që është mjet për 

transport të lëndëve të rrezikshme, 

Autoboti tjetër i paraqitur ka dokumenta të skaduara 

Automjete vetëshkarkuese +18T disponon vetëm 2 nga 3 të kërkuara në DST. 

 

6. BLERIMI                                                                                                 me NIPT J62903384G 

Vlera   60,845,269.31(Gjashtëdhjetë milion e tetëqind e dyzet e pesë mijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e nëntë  presje tridhjetë e një ) Lek pa tvsh. 

 

BOE “BLERIMI SHPK DHE S.M.O UNION” 

  45,57%  54,43% 

a. BLERIMI shpk dhe S.M.O union kanë të dy një marrëveshje si BOE dhe respektivisht 

mbështeten në kapacitetet e dy OE të tjerë në fuqi punëtore. Në mbështetje dhe në zbatim të nenit 

84 të LPP, pika 3, nuk është paraqitur një angazhim me shkrim për këtë qëllim. NGA OE 

mbështetës paraqiten shtojcat 8 me fuqinë punëtore përkatëse të cilët nuk janë të deklaruar në 

listëpagesa (E PAPARAQITUR). 

b. Për gabimin arithmetik të konstatuar dhe të njoftuar nuk ka pranuar korrigjimin. Në mbështetje 

dhe në zbatim të VKM Nr. 285 datë 19.5.2021 “Rregullat e Prokurimit Publik”, Neni 82, Pika 

3/b dhe 3/c refuzohet oferta e këtij OE 

 

7. PE - VLA - KU                                                                                        me NIPT K61716013M 

   Vlera  62,709,395.70 (Gjashtëdhjetë e dy milion e shtatëqind e nëntë mije e treqind e 

nëntëdhjetë e pesë presje shtatëdhjetë ) Lek pa tvsh. 

 

a. Mungon listëpagesa e kontributeve e PE VLA KU Dega KS  

b. Xhiro vjetore e PE VLA KU Dega KS nuk është pasqyruar 

c. Në shtojcën nr.8, stafi drejtues, ing.ndërtimi nuk është deklaruar drejtues punimesh në këtë 

procedure, ashtu sikurse është deklaruar për  arkitektin, ing.mekanik dhe ing.elektrik. 

d. Mungesë në mjete: Fadromë nuk ka, Ekskavator me goma nuk ka, Autobetoniere nuk ka 

e. Një pjesë të punonjësve nuk mund ta vërtetojmë nëse janë të punësuar në njërën nga 2 

subjektet KS apo AL. 

 

 

8. ELDA-VL                                                                                                me NIPT K67106202W 

     

 Vlera 00 Lek 

Nuk ka paraqitur dokumenta dhe as ofertë 

 

9. BE  -  IS   SH.P.K                                                                                     me NIPT K71412003A 

Vlera 66,832,386.40(Gjashtedhjetë e gjashtë milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë e treqind e 

tetëdhjetë e gjashtë presje dyzet) Lek pa tvsh. 



BOE “ERGI SHPK DHE BE- IS SHPK” 

  46,2%   53,8% 

 

a. ERGI nuk ka paraqitur vërtetim debie OSHEE. 

b. Shtojca 8 për të dy OE nuk është plotësuar si BOE por është plotësuar si subjekt I vetëm. 

c. Arkitektin e deklaruar në shtojcën 8. BE – IS, nuk e ka të deklaruar në listëpagesë (Amarildo 

Merizaj) 

d. Kontratat e punës janë të parinovuara, me 26,000 lekë, ndërkohë që me legjislacionin në fuqi, 

paga minimale është 30,000 lekë. 

e. Kamioni me targa AA 203 JL, nuk ka dokumentacion justifikues. 

f. Autoboti i ujit i pasqyruar i pajisur me certifikatë për transport lëndë të rrezikshme 

 

10. FRANKO CONSTRUCTION                                                                me NIPT K81331024A 

Vlera 71,030,032.00(Shtatëdhjetë e një milion e tridhjetë mijë e tridhjetë e dy )Lek pa tvsh. 

 

a. Nuk ka angazhim të shkruar të paraqitur në SPE me subjektet në kapacitetet e të cilëve do të 

mbështetet. 

b. Nuk ka dokument që vërteton detyrimet vendore për adresat e ushtrimit të aktivitetit 

c. Mungon shtojca 9 formulari I vlerësimit të procedurave të ngjashme, ka pasqyruar vetëm 

fatura TVSH por jo kontratë 

d. Nuk disponon personelin kryesor ing.ndërtimi, drejtues teknik.  

e. Stafi mbështetës ing.mekanik, ing.hidroteknik dhe ing. Gjeodet nuk janë të përfshirë në 

listëpagesën e muajit qershor të paraqitur nga OE në SPE: 

f. Nuk ka të vërtetuar asnjë punonjës të specializuar. Nuk ka paraqitur asnjë dokument. 

g. Mjetet mungojnë të gjitha. Asnjëri nga ato të ngarkuara në SPE nuk plotëson kriteret në DST 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [COLOMBO Fier, Lagja Kryengritja, 

Rruga Vangjel Rrushku godina 67   ], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  61,990,828.80 

 (Gjashtëdhjetë e një milion e nëntëqinde nëntëdhjetë mijë e tetëqind e njëzetetetë presje 

tetëdhjete) Lek pa tvsh  me NIPT   J82916489E  është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

     

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

AURORA  HYKA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


