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MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE 

OPERATORI I  SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR 

Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës 

                                                       

Nr_____Prot                                                                                            Kukës, më ___.02.2022 

 
Shtojca 13   

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

[Data 07.02.2022] 

Drejtuar: [AGI KONS Shpk me Nipt     K21622001M me adresë: Farkë Kodra e Diellit 2, Tiranë] 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur (punë). 

Numri i referencës së procedurës REF-01562-07-23-2021                                                                                                                                                                                                                                                                               

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Punime për pjesën teknologjike të fazës II të Rikonstruksionit 

të Spitalit Kukës” me fond limit 110.994.433,70(Njeqind e dhjetë milion e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e katërmijë e katërqind e tridhjete e tre presje shtatëdhjetë) lekë pa tvsh, me afat 

realizimi 259 (dyqind e pesedhjete e nente) ditë nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit. 

Publikimet e mëparshme: nuk ka patur 

Buletini i Njoftimeve Publike: Numër 117 datë 02 Gusht 2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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. “Braka Construction” shpk                                           NIPT    L61906505I       

Vlera e ofertës  94,321,908(Nëntedhjete e kater  milion e treqindë e njezetënjemije e nënteqindë e 

tetë mije )lekë pa Tvsh. 

       

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik: “COMFORT”  Shpk & R&T SHPK   

                                                 
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 
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NIPT    J61901194M &  NIPT J61901094G 

Vlera e ofertës 98,727,270,03(Nëntedhjete e tetë  milion e shtatëqindë e njezetë e shtatëmije e 

dyqindë e shtatëdhjetemije presje e zero tre) lekë pa Tvsh. 

 

3. “ARIFAJ shpk                                                      NIPT  J76418907K     

Vlera e ofertës 107,698,777(Njeqindë e shtatë milion e gjshtëqind e nëntëdhjetë e tetëmijë e 

shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatemije) lekë pa tvsh 

 

4. “AGI KONS”   shpk                                              NIPT  K21622001M 

 

Vlera e ofertës 105,944,488  (Njeqindë e pesë milion e nëteqindë e katerdhjete e katër mije e 

katërqindë tetëdhjete e tetë) lekë pa Tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “Braka Construction” shpk                                           NIPT    L61906505I      

Se nuk  paraqiti, ne kriteret e vecanta per kualifikim ’kapaciteti teknik’’ ,list pagesat e muajt te 

fundit  te cilit i takojne ne daten e hapjes  se Ofertave. pika 2.3.6 (Muaj  KORRIK dhe faktikisht 

jan paraqitI  Listë  Pagesat e muajit Qershor). 

Se nuk  paraqiti  Formularin e Ofertes  Shtojca 3,ku Formulari i sigurimit te Ofertes me nr serial 

685 dt 30.07.2021   të paraqitur ne prokurimin e Dt.25.08.2021 nuk i perket  procedures se 

prokurimit  Me objekt: “Punime për pjesën teknologjike të fazës II të Rikonstruksionit të Spitalit 

Kukës” me  Numër Reference: REF-01562-07-23-2021(Eshte per procedure e NJVKSH dhe 

klinika stamatologjike  Durrës ) 

Se nuk  paraqiti ne shtojcen  8 te formularit permbledhes  i  vetdeklarimit nuk ka deklaruar  

-Deklaraten e  per disponimin e Mjeteve pika C  Mjetet ne pronesi ose  mjete me Qera  nuk ka 

lloin e mjeteve ,targa e mjetit,nr,lejes qarkullimit Nr,shasise apo informacion tjeter,ne lidhje me 

lloin e makinerive. 

-Automjeti me targa  AAR652  Tipi  CALABRESE    nuk ka  siguracion dhe  kualidimin ,si dhe  

çertefikata  per transport mallrash  i vlefshem ne momentin kur eshte hapur  procedura   

prokurimit. Me dt 25.08.2021.   

-Çertefikata  per transport mallarash per  automjetin me targa AA458 GA nuk eshte  e vlefshme 

ne momentin  e hapjes se procedures  25.08.2021 afati i vlefshmeris eshte deri me 14.09.2019 ,  

Sguracioni  ka perfunduar me 25.03.2020,çertefikata e kontrollit teknik  evlefshme deri me 

dt,21.05.2019. 

-Kamioni me targa AA542 SI  nuk ka siguracion te vlefshem  dhe taksa te paguara  ne momentin 

e hapjes se ofertave me dt. 25.08.2021  Sguracioni  ka perfunduar me 07.09.2019,çertefikata e 

kontrollit teknik  e vlefshme deri me dt,08.07.2019. 

-Çertefikata  per transport mallarash  e automjetit me targa  AA542 SI  nuk eshte  e vlefshme ne 



______________________________________________________________________________ 
Adresa:Lagjja 7,qytetiKukës –Tel/faks.+355 24222 2573 E-mail: spitalikukes@shendetesia.gov.al 

 

momentin  e hapjes se procedures  25.08.2021 afati i vlefshmeris eshte deri me 14.09.2019 

-Kamioni me targa AA132AG  siguracioni i ka perfunduar   06.05.20219 çertefikata e kontrollit 

teknik  e vlefshme deri me dt,17.07.2019. 

-Çertefikata  per transport mallarash  e automjetit me targa  AA132AG  nuk është  e vlefshme ne 

momentin  e hapjes se procedures  25.08.2021 afati i vlefshmeris eshte deri me 14.09.2019 

-Çertefikata  per transport mallarash  e automjetit me targa  AAR 471   nuk eshte  e vlefshme ne 

momentin  e hapjes se procedures  25.08.2021 afati i vlefshmeris eshte deri me 14.09.2019 

,çertefikata e kontrollit teknik  e vlefshme deri me dt,04.03.2020. 

-Nuk ka Çertefikata EN-ISO 14001 (Sistemi i menaxhimit të mjedisit) ose ekuivalent 

 

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik: “COMFORT”  Shpk & R&T SHPK   

NIPT    J61901194M &  NIPT J61901094G 

Gjatë zbatimit të vendimit të KPP NR.853/2021, datë 04.11.2021 për kualifikimin e OE, 

për mungesë të  kritereve të  përgjithshme. 

Pas verifikimit të  ofertave  ekonomike të  paraqitura nga BOE rezultoi se ka gabime dhe 

ndryshime në sasi të mallrave dhe volumeve , nga ato sasi të kërkuara nga Autoriteti 

Kontraktor të pasqyruar në DST duke  sjell shuma të pa sakta. 

1.Oferta e paraqitur më datë 25.08.2021, ora 13:00, e verifikuar nga Komisioni i 

Vleresimit te Ofertave , bazuar në ligjin Nr.162/2020, të miratuar me datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, nenet 80,90,92 si dhe VKM Nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave te prokurimit publik“,  nenet 80, 82,pika 2/i dhe neni 39 pika1/a . nuk mund  të  

konsiderohet e vlefshme pasi  ajo përmban devijime të mëdha, të cilat ndryshojnë 

thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të përcaktuara në dokumentet e 

tendërit, për shkak se:   
Në NR .I-3 , AN. 2.493/1 F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 80 Ø 3", kompletuar me 

gjithe rakorderi , sasia  në preventivin e dokumenteve  standarte  i AK është  në,   Kg      1,950.0 

(Njemijë e nëtëqindë e pesëdhjetë pike zero)  ndersa  në oferten  e paraqitur nga  OE   është   1.95 

(Një pike nëntëdhjët e pesë ) (kjo edhe  sipas shumatores perkatëse) te ofruar nga ana  OE  . 

Në nr .I-4 , AN.  2.493/1 F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 65 Ø 2 1/2", kompletuar 

me gjithe rakorderi.  sasia  në preventivin e dokumenteve  standarte  i AK është  në Kg      

2,736.0( Dymijë e shtëqindë et ridhjetë e gjashtë pik zero ) ndërsa  në oferten  e paraqitur nga  

OE   është ,  2.736(Dy pikë shtatëqinde e tridhjet e gjashtë)  (kjo edhe  sipas shumatores 

perkatëse) te ofruar nga ana  OE  . 

Në nr .I-5,  në AN.2.493/1 F.V.Tubo çeliku pa tegel ASTM, A106GR DN 50 Ø 2", kompletuar me 

gjithe rakorderi. sasia  në preventivin e dokumenteve  standarte  i AK është  në Kg       

1,773.0(Një mije e shtatëqindë e shtaëdhjetë tre pike zero) ndersa  në oferten  e paraqitur nga  
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OE   është   1.773 (Një pike shtatëqindë e shtatëdhjetë e tre )(kjo edhe  sipas shumatores 

perkatëse) të ofruar nga ana  OE  . 

2.Operatorët ekonomik kanë ndryshuar sasinë e zërave të punimeve të preventivit,  

në kundërshtim me kërkesat ligjore të përcaktuara në VKM Nr.514, date 15.08.2007 “Për 

informatizimin e llogaritjes së kostos dhe hartimin e manualeve teknike të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit” (i ndryshuar) si dhe VKM Nr.629, date 15.07.2015 “Për miratimin 

e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të 

tyre”,  

Ndryshimin e dokumentave standarte të tenderit (preventivit) në kundershtim me kerkesat 

e percaktuara ne nenin 15, pika 3,  te VKM Nr.285, date 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik“. 
 

3. Kriteret kualifikuese të përcaktuara nga autoriteti kontraktor, janë të detyrueshme për 

t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë 

prokurimi, ndaj dhe të gjithë ofertuesit duhet të paraqesin ofertën e tyre në përputhje me 

këto dokumenta. 

- Përsa kohë autoriteti kontraktor ka kërkuar dhe përcaktuar shprehimisht në formularin e 

ofertës sipas shtojcës 1, ofertimin për një sasi materialesh ndertimore në këtë rast, 

operatori ekonomik duhet të plotësojë të gjithë dokumentacionin në përputhje me këtë 

përcaktim, pasi sasia është një element i rëndësishëm i preventivit të ofertës ekonomik për 

procedurën objekt shqyrtimi, përveç faktit që është një elemet i detyrueshëm i përcaktuar 

në DST nga autoriteti kontraktor, 

- Modifikimi i tij duke ulur sasinë e kërkuar përbën mospërgatitjen e ofertës sipas 

përcaktimeve të dhëna në dokumentat e tenderit, duke e kthyer ofertën ekonomik në një 

ofertë të pavlefshme 

- Operatorët ekonomikë janë të detyruar të përgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në dokumentat e tendërit dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto 

dokumenta do të refuzohen si të papranueshme.  

- Në rastin konkret, oferta e paraqitur nga BOE “COMFORT” shpk dhe “R & T “ shpk, 

nuk përmbush kërkesat e vendosura në dokumentat e tenderit, ndaj do të konsiderohet e 

PAVLEFSHME. 

3. “ARIFAJ shpk                                                      NIPT  J76418907K    

S’kualifikohet se: 

-PUNET E NGJASHME Nuk  ka paraçitur  nje  kontrate per  punë të  Ngjashme sipas 

,(KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT)2.3    Kapaciteti teknik: 

 a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 55,497,216.85 Lekë , të 

realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,  ose 

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 



______________________________________________________________________________ 
Adresa:Lagjja 7,qytetiKukës –Tel/faks.+355 24222 2573 E-mail: spitalikukes@shendetesia.gov.al 

 

bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se 221,988,867 lekë.  

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. 

  

 -NË KRITERET E VECANTA PER KUALIFIKIM ,  tek  kapaciteti ekonomik  financiar .pika 

2.2.3  operatori ekonomik duhet te dorezoj  nje  vertetim qe ka plotesuar te gjitha  detyrimet dhe 

tarifat  vendore per vitin  2021, ku ne  ushtrimin e  aktiviteti ne vende te tjera, sipas ekstratit,  

rezulton qe  nuk ka paraqitur vërtetim te  shlyrjes se detyrimeve ,  per taksat vendore te  bashkise  

Kukes  .                                                     

-Nuk  jane  paraqitur  listë pagesat e  muajt Korrik, sipas  pika  2.3.6 te  paraqiten  list  pagesat  e 

muajt te fundit te  cilat i takojne,  muajt te fundit te  hapjes se ofertes ( por jane  paraqitur List 

pagesat e muajt  Qershor).   

  
*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“AGI KONS” Shpk me Nipt     

K21622001M  me adresë: Farkë Kodra e Diellit 2, Tiranë ], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

105,944,488 (Njeqindë e pesë milion e nëteqindë e katerdhjete e katër mije e katërqindë tetëdhjete 

e tetë) lekë pa Tvsh, është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoria e Sherbimit Spitalor kukes] 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 nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar 

tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj), siç parashikohet në nenin 

83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat: Ka më datë 27.09.2021 , ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor më datë 01.10.2021 , 

Vendimi i KPP 853/2021. 

Ka më datë 22.12.2021 , ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor më datë 29.12.2021 , Vendim 

përfundimtar i K.P.P 105/2022. 

                                                             

   TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR                                                                 

 

Azem Elezaj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


