AUTORITETI PORTUAL DURRËS
DIVIZIONI JURIDIK

Nr. ________ Prot.

Durrës, më _____/_____/2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data 21.07.2022]
Drejtuar: “SENKA” SHPK;
Adresa: Xhevdet Nepravishta, Lushnje.

Procedura e prokurimit/lotit: “E hapur - mbi kufirin e lartë monetar”.
Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-24386-04-07-2022.
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i mirembajtjes se rrjetit hidrik për 3 vite”;
Kohëzgjatja e kontratës: 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj.
Buletini i Njoftimeve Publike: 11.04.2022, Nr. 46.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favors
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.
2.
3.
4.
-

“BALILI KONSTRUKSION” SHPK, me NUIS K81826007A;
Oferta, në vlerën 44.700.000 (dyzet e katër milion e shtatëqind mijë) lekë, pa TVSH.
“LIQENI VII” SHPK, me NUIS K01730502W;
Oferta, në vlerën 41.700.000 (dyzet e një milion e shtatëqind mijë) lekë, pa TVSH.
“MELA.” SHPK, me NUIS K62320011G;
Oferta, në vlerën 0 (zero) lekë;
“SENKA” SHPK, me NUIS J94808405Q;
Oferta, në vlerën 37.350.000 (tridhjetë e shtatë milion e treqind e pesëdhjetë) lekë, pa
TVSH.

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
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 “BALILI KONSTRUKSION” SHPK, për arsyet e mëposhtme:
1.
2.

Mungon Sigurimi Ofertes sipas pikes 1.b Kriteret e Vecanta te Kualifikimit.
Mungon Pika e Licenses Profesionale NS-18 A, Punime topogjeodezike sipas pikes
2.3.2 te Kritereve te vecanta te kualifikimit.
3. Mungon deklarimi per stafin drejtues teknik per Inxhinier Gjeodet sipas pikes 2.3.3
te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit.
4. Mungon stafi i siguruar prej 35 punonjesish sipas pikes 2.3.4 te Kritereve te Vecanta
te Kualifikimit pasi ne liste pagesat e deklaruara nga OE rezultojne 17 punonjes te
siguruar.
5. Mungon deklarata e administratorit te shoqerise per angazhimin e stafit sipas pikes
2.3.5 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit.
6. Mungon stafi i kerkuar sipas pikes 2.3.6 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit.
7. OE nuk ploteson piken 2.3.7 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit.
8. OE nuk ploteson piken 2.3.10 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit pasi nuk ka
deklaruar te gjitha mjetet dhe paisjet ne Shtojcen e Vetdeklarimit sipas Nenit 26 pika
i te Ligjit te Prokurimit Publik nr.285 ndryshuar.
9. OE nuk ploteson piken 2.3.12 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit pasi nuk ka
paraqitur deklaraten e kerkuar ne DST.
10. OE nuk ploteson piken 2.3.14 te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit pasi nuk ka
paraqitur asnje dokument qe te vertetoje se eshte i pajisur me license nga QKL per
kategorine III.2.B, kodet 20 03 04 dhe 20 03 06.
 “LIQENI VII” SHPK, për arsyet e mëposhtme:
OE nuk ploteson piken 2.3.14 “Te jete i pajisur, ose te kete lidhur marre kontraktuale me
nje operator tjeter i pajisur, me licensat nga Qendra Kombetare e Licensit (QKL) sipas
specifikimeve te ligjit nr.10463, date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te
mbetjeve” si dhe ligjin nr.52/2020 date 01.07.2020 “Per lejet e mjedisit” i ndryshuar.
- License kategoria III.2.B per “Grumbullim dhe transport i mbetjeve nga ndertimet ose
prishjet” ku te jene te perfshire kodet 20 03 04, 20 03 06 pasi ne dokumentat e dorezuar
nga ky OE, perkatesisht Akt Miratimi me nr.2118 prot, date 28.02.2019 – K.Nr.10 dhe
Akt Miratimi me nr.3671 prot date 02.06.2020-K.Nr.21, mungon pika e kerkuar 20 03 06
“Mbetje nga pastrimi i ujerave te zeza”.
 “ MELA.” SHPK, për arsyet e mëposhtme:
- OE nuk ka paraqitur asnje dokument provues sipas kerkesave te DST.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik,
shoqërinë “SENKA” SHPK, me adresë: Xhevdet Nepravishta, Lushnje, se oferta e
paraqitur me vlerë totale prej 37.350.000 (tridhjetë e shtatë milion e treqind e pesëdhjetë)
lekë, pa TVSH, është identifikuar si Oferta e suksesshme.
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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”.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV
Pirro Vengu

Konceptoi: I. Rusi
Pranoi:

O. Dalipi

Miratoi:

A. Marku
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