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UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË SH.A 

 

Nr. _______Prot               Korçë më, 10.06.2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Drejtuar: ”VASHTEMIA” Sh.p.k , adresa Korçë, Libonik, Vashtemi,  Rruga Nacionale Korçë-

Pogradec, Km. i 7, 500 m majtas Rrugës Nacionale, Libonik, zk nr. 3716, nr. pas 686/5, 686/6. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e hapur” me mjete elektronike 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-25377-04-14-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve në disa rrugë të lagjes 4 

zona e re nën Mborje, si dhe në lagjen 8 rruga Ajet Gjndolli etj për UKKO Sh.A” , me 

kohëzgjatje 84 dite kalenarike, duke filluar nga data e nënëshkrimit të kontratës. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 50 datë 19.04.2022 

 

 

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. " NIKA" Sh.p.k, NIPT:  J76705047U, vlera: 11.666.482,7 (njëmbëdhjetëmilionegjashtëqinde 

gjashtëdhjetëegjashtëmijëekatërqindetetëdhjetëedypresjeshtatë) lekë pa TVSH. 

2. Bashkimi i oe "VILDEV- CO " Sh.p.k, NIPT: K83926001F & ”A.L-ASFALT ” Sh.p.k , 

NIPT: K81511508A, vlera: 12.180.966 (dymbëdhjetëmilionenjëqindetetëdhjetëmijëenëntëqind 

egjashtëdhjetëegjashtë) lekë pa TVSH. 

3.  ‘’ALB KORCA 2002’’ Sh.p.k, NIPT: K34004003T, vlera: 13.854.960 (trembëdhjetëmilione 

tetëqindepesëdhjetëekatërmijëenëntëqindegjashtëdhjetë) lekë pa TVSH. 

4.  ‘INA’’ Sh.p.k, NIPT: J61814009W, vlera: 14.003.392 (katërmbëdhjetëmilionetremijëetre 

qindenëntëdhjetëedy) lekë pa TVSH. 

5. ”VASHTEMIA” Sh.p.k, NIPT: J64103054Q , vlera: 14.046.847,5 

(katërmbëdhjetëmilionedyzetegjashtëmijëetetëqindedyzeteshtatëpresjepesë) lekë pa TVSH. 

6. "XHENGO’’ Sh.p.k, NIPT: J64103171M, vlera: 14.082.179,85 (katërmbëdhjetëmilionetetë 

dhjetëedymijëenjëqindeshtatëdhjetëenëntëpresjetetëdhjetëepesë)  lekë pa TVSH. 
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7. Bashkimi i oe ”INFINIT” Sh.p.k, NIPT: J74304623M  & ”L.T.E CONSTRUCTION ” Sh.p.k, 

NIPT:L78006801F  vlera:14.229.910 (katërmbëdhjetëmilionedyqindenjëzetenëntëmijëenëntë 

qindedhjetë) lekë pa TVSH. 

8. ”ASI-2A CO" Sh.p.k NIPT: K53002402C, vlera: 14.559.944,12 (katërmbëdhjetëmilionepesë 

qindepesëdhjetëenëntëmijëenëntëqindedyzetekatërpresjedymbëdhjetë)  lekë pa TVSH. 

9. ”SARK” Sh.p.k, NIPT: K52531415H, vlera: 14.577.144  (katërmbëdhjetëmilioneepesëqinde 

shtatëdhjetëeshtatëmijëenjëqindedyzetekatër)  lekë pa TVSH.  

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. ” NIKA” Sh.p.k                               NIPT: J76705047U 

Emri i plotë i shoqërisë                                Numri i NIPT-it  

 

2. BOE ” VILDEV- CO” Sh.p.k& ”A.L-ASFALT ” Sh.p.k          NIPT: K83926001F; K81511508A 

Emri i plotë i shoqërisë                               Numri i NIPT-it  

 

3. ” INA” Sh.p.k                               NIPT: J61814009W 

Emri i plotë i shoqërisë                                Numri i NIPT-it  

 

4. ” XHENGO’’ Sh.p.k                         NIPT: J64103171M 

Emri i plotë i shoqërisë                                Numri i NIPT-it  

 

5. BOE ”INFINIT” Sh.p.k& ” L.T.E CONSTRUCTION ” Sh.p.k          NIPT: J74304623M  ; L78006801F  

Emri i plotë i shoqërisë                               Numri i NIPT-it  

 

6. ”ASI-2A CO” Sh.p.k                   NIPT: K53002402C 

Emri i plotë i shoqërisë                                Numri i NIPT-it  

 

7. ” SARK” Sh.p.k                         NIPT: K52531415H 

Emri i plotë i shoqërisë                                Numri i NIPT-it  

 

8.   ” ALB KORCA 2002” Sh.p.k                            NIPT: K34004003T 

Emri i plotë i shoqërisë                                Numri i NIPT-it  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 Për operatorin ekonomik "NIKA" Sh.p.k, KVO vendosi në mënyrë unanime që,  

mbështetur në nenin 92, pika 3 të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, në 

VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, 

nenin 82, pika 2, si dhe në Shtojcën e DT  ”Udhëzime për Operatorët Ekonomikë”,  gërma  "E”  

"Shqyrtimi i Ofertave”, pika 18 " Përgjegjshmëri e ofertave”,  ofertuesi "NIKA" Sh.p.k të mos 

kualifikohet sepse :  

  

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit, lidhur me Formularin e 

Ofertës ekonomike.  

Oferta e paraqitur nga ”NIKA" Sh.p.k,  nuk është në përputhje me specifikimet e 

përcaktuara në DT Shtojca 10 ” Preventivat e Punimeve" , si dhe me vizatimet e DT  sepse 
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në të nuk është bërë paraqitja e sasive/volumeve të disa zërave të punimeve sipas kërkesave 

të AK. Konkretisht :  

 

Emërtimi i punimeve Sasia e 

ofruar 

nga 

NIKA 

Sasia e 

kërkuar 

nga AK 

Çmimi/ 

Njësi 

(lekë) 

pa TVSH 

Rrjeti i kanalizimeve në rrugën "Spiridon Ilo" si 

dhe lidhje objektesh në rrugën "Stavri Shkurti" 

   

Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, 

tokë e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në 

tokë 

1,2 m3 1.164 m3 
 

150 

Transport dheu me auto deri 5,0 km 1,2 m3 1.224 m3 

 
210 

Rrjeti i kanalizimeve në rrugët "Kajo Babjeni" 

dhe "Mihal Ciko" si dhe lidhje objektesh në 

rrugën "Asim Vokshi" 

 

 

 

Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, 

tokë e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në 

tokë 

1,5 m3 1.455 m3 

 

150 

Transport dheu me auto deri 5,0 km 1,5 m3 1.505 m3 

 
210 

 

Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në DT.  

Oferta nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit dhe ajo refuzohet. 
 

Gjithsej  janë 4 volume të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat 

e përcaktuara në Shtojca 10 , si dhe në vizatimet e DT . Nëse sasitë e zërave të 

sipërpërmendur do të ishin hartuar sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në DT, 

shumat e të gjitha korrigjimeve do të ishin 8,68 %  më shumë (964.974,1 leke) e vlerës së 

ofertës ekonomike të ofruar.  
 
 

Neni 92 i LPP përcakton që : "KVO vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në 

përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe 

në dokumentet e tenderit. ” 

 

Neni 82/2 i VKM nr.285 përcakton që : "Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe 

vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat 

për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janё tё 

pёrgjegjshme/vlefshme.  

Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e dokumenteve të 

tenderit pa devijim material, rezervë ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë: 

i.  “Devijimi” është shmangia e ofertuesit nga kërkesat e specifikuara në 

dokumentet e tenderit; 
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ii. “Rezervimi” është përcaktimi, nga ana e ofertuesit, i kushteve kufizuese ose 

ndalimi nga pranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në dokumentet e tenderit; 

dhe 

iii. “Mospranimi” është mosparaqitja e një pjese ose e të gjithë informacionit ose 

dokumenteve të kërkuara në dokumentet e tenderit." 

 

Shtojca e DT  ”Udhëzime për Operatorët Ekonomikë”,  gërma  "E”  "SHQYRTIMI I 

OFERTAVE”, pika 18 " Përgjegjshmëri e ofertave”, përcakton që : 

" 1. Një ofertë e përgjegjshme/ vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve 

të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:  

a) "Devijim" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;  

(b) “Rezervim” është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i 

kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe 

c) “Mospranim” është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose 

dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit. 

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo 

refuzohet.” 
 

 

 Për Bashkimin e operatorëve ekonomikë "VILDEV- CO" Sh.p.k & ”A.L-

ASFALT ” Sh.p.k, KVO vendosi në mënyrë unanime që,  mbështetur në nenin 92 të Ligjit 

Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, si dhe në VKM nr.285, datë 19.05.2021 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, nenin 88, pika 3, ky ofertues të 

mos kualifikohet sepse :  

 

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë teknik të kualifikimit,  pika 2.3.1,  Shtojca 7  e 

DT, lidhur me dëshmitë për përvojën e mëparshme të ngjashme , për arsye se njëri prej 

antarëve të bashkimit të oe , "VILDEV- CO" Sh.p.k  nuk ka paraqitur vlerën e kërkuar, për 

punë të mëparshme të ngjashme të realizuara, në raport me përqindjen e tij të pjesëmarrjes në 

Bashkim , prej 40 %.  

Konkretisht , "VILDEV- CO” Sh.p.k   paraqiti: 

1. Përvojë të mëparshme të ngjashme, për një kontratë me NSHP Korçë, me objekt 

"Riparim sistem vaditje në formë shiu njësia administrative Voskop”, me afat 

28.12.2018- 25.03.2019, me vlerë totale 2.407.240 leke pa TVSH, prej të cilës 

"VILDEV- CO” Sh.p.k ka realizuar 1.049.556 leke pa Tvsh në raport me % e 

pjesëmarrjes në kontratë prej  43.6 % . 

2. Përvojë të mëparshme të ngjashme, për një kontratë me NSHP Korçë, me objekt 

"Sistemim argjinature kanali”, me afat 07.09.2018- 27.09.2018, me vlerë totale 3.115.056 

leke pa TVSH, prej të cilës "VILDEV- CO” Sh.p.k ka realizuar 1.526.377 leke pa Tvsh 

në raport me % e pjesëmarrjes në kontratë prej  49 % . 

3. Realizimin e një kontrate me Bashkinë Maliq, me objekt "Rikonstruksion objekte 

shkollore+ terrene", me afat 06.06.2019- 06.09.2019, me vlerë totale 9.396.260 leke pa 

TVSH, prej të cilës  

punë të ngjashme me objektin e tenderit janë : 

Zëri me nr. rendor A / I/ 4 Transport materiale ndërtimi dheu me -5 km, me vlerë 28.320 

leke; 

Zërat A/ IX Punime Hisanitare, me vlerë 467.175 leke; 

Zërat B/1 Punime gërmimi dhe mbushje në fushë, me vlerë 60.080 leke; 

Zërat C/1 Punime gërmimi dhe mbushje në fushë, me vlerë 9.192 leke; 
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Zërat D/1 Punime gërmimi dhe mbushje në fushë, me vlerë 9.288 leke, 

 vlera totale pune të ngjashme: 574.055 leke pa TVSH, prej të cilës "VILDEV- CO” 

Sh.p.k ka realizuar 459.244 leke pa Tvsh në raport me % e pjesëmarrjes në kontratë prej  

80 % . 

 

4. Realizimin e një kontrate me NSHP Korçë, me objekt "Rrethim varreza”, me afat 

10.05.2018- 20.06.2018, me vlerë totale 5.665.322 leke pa TVSH, prej të cilës  

punë të ngjashme me objektin e tenderit janë : 

Zëri Gërmim dheu për themel , me vlerë 7.500 leke; 

Zëri Gërmim dheu për themel , me vlerë 4.000 leke; 

Zëri Gërmim dheu për themel , me vlerë  8.000 leke; 

Zëri Gërmim dheu për gropat e shtyllave , me vlerë 775 leke; 

Zëri Gërmim dheu për themel , me vlerë 5.250 leke; 

Zëri Gërmim dheu për themel , me vlerë 11.080 leke; 

Zëri Gërmim dheu për themel , me vlerë  4.500 leke; 

Zëri Gërmim dheu për vendosje kollona, me vlerë 750 leke; 

Zëri Gërmim dheu për vendosje kollona, me vlerë 925 leke; 

Zëri Gërmim dheu themel , me vlerë 3.750 leke; 

Zëri Gërmim dheu për vendosjen e kollonave, me vlerë 1.300 leke; 

Zëri Gërmim dheu për themel , me vlerë  3.750 leke; 

Zëri Gërmim dheu për vendosje kollona, me vlerë 2.175 leke; 

vlera totale pune të ngjashme: 574.055 leke pa TVSH, prej të cilës "VILDEV- CO” 

Sh.p.k ka realizuar 26.340 leke pa Tvsh në raport me % e pjesëmarrjes në kontratë prej  

49 % . 

 

 

5. Realizimin e një kontrate me NSHMAC Korçë, me objekt "Meremete 2020”, me afat 

29.06.2020- 28.04.2021, me vlerë totale  19.857.475 leke pa TVSH, prej të cilës 

punë të ngjashme me objektin e tenderit janë : 

Zëri me nr. rendor 17 Gërmim dheu me krah , me vlerë 21.000 leke; 

Zëri me nr. rendor 18 Mbushje kanal me dhe  , me vlerë 4.800 leke; 

Zëri me nr. rendor 19 F.v tubo betoni d= 200 m/m , me vlerë 22.500 leke; 

Zëri me nr. rendor 38 F.v tubo pvc per banjo d= 140-200 m/m, me vlerë 42.500 leke; 

Zëri me nr. rendor 47 F.v tubo PE 100 PN d= 40 m/m, me vlerë 28.700 leke; 

Zëri me nr. rendor 48 F.v tubo PE 100 PN d= 20-25m/m, me vlerë 84.480 leke; 

Zëri me nr. rendor 49 F.v tubo plastike d= 125 m/m, me vlerë 32.700 leke; 

Zëri me nr. rendor 50  F.v tubo plastike d= 110 m/m, me vlerë 24.900 leke; 

Zëri me nr. rendor 51  F.v tubo plastike d= 50 m/m, me vlerë 17.000 leke; 

Zëri me nr. rendor 52  F.v tubo plastike d= 40 m/m, me vlerë 38.640 leke; 

vlera totale pune të ngjashme: 317.220 leke pa TVSH, prej të cilës "VILDEV- CO” 

Sh.p.k ka realizuar 149.094 leke pa Tvsh në raport me % e pjesëmarrjes në kontratë prej  

47 % . 

 

6. Realizimin e një kontrate me NSHP Korçë, me objekt "Rrugë midis parcelave", viti 

2018, me vlerë totale 3.364.750 leke pa TVSH, me pjesëmarrje në kontratë prej  49 % , 

por që konstatohet se në situacionin e kësaj kontrate nuk ka asnjë punë të ngjashme me 

objektin e tenderit. 
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Referuar sa më sipër rezulton se  "VILDEV- CO” Sh.p.k   paraqiti përvojë të mëparshme të 

ngjashme , me vlerë totale 3.210.611 leke pa TVSH, që është më e vogël se 13.384.000 

leke (40 % e 33.460.000 leke) , vlerë e cila duhej të vërtetohej se përmbushej , referuar 

përqindjes së pjesëmarrjes në punë në BOE prej 40%.  

 

 

Neni 88, pika 3 i VKM nr.285 përcakton që : 

”Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 

76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat pёr kualifikim: 

ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë 

bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrёn e pjesëmarrjes në punë, shërbim 

apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.  

 

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 

5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të 

pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të 

ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur 

operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në 

bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të 

përmbushë këtë kusht." 

 

 Për operatorin ekonomik "INA" Sh.p.k, KVO vendosi në mënyrë unanime që,   

mbështetur në nenin 92, pika 3 të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, në 

VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, 

nenin 82, pika 2, si dhe në Shtojcën e DT  ”Udhëzime për Operatorët Ekonomikë”,  gërma  "E”  

"Shqyrtimi i Ofertave”, pika 18 " Përgjegjshmëri e ofertave”,  ofertuesi "INA" Sh.p.k të mos 

kualifikohet sepse :  

  

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit, lidhur me Formularin e 

Ofertës ekonomike.  

Oferta e paraqitur nga ”INA " Sh.p.k,  nuk është në përputhje me specifikimet e përcaktuara 

në DT Shtojca 10 ” Preventivat e Punimeve" , si dhe në vizatimet e DT  sepse në të nuk 

është bërë paraqitja e sasive/volumeve të disa zërave të punimeve sipas kërkesave të AK. 

Konkretisht :  

 

Emërtimi i punimeve Sasia e 

ofruar 

nga  

INA 

Sasia e 

kërkuar 

nga AK 

Çmimi/ 

Njësi 

(lekë) 

pa 

TVSH 

Rrjeti i kanalizimeve në rrugën "Spiridon Ilo" si 

dhe lidhje objektesh në rrugën "Stavri Shkurti" 

   

Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, tokë 

e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në tokë 
1,164 m3 

1.164 m3 

 330 

Transport dheu me auto deri 5,0 km 1,224 m3 1.224 m3 

 
630 

Rrjeti i kanalizimeve në rrugët "Kajo Babjeni"    
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dhe "Mihal Ciko" si dhe lidhje objektesh në 

rrugën "Asim Vokshi" 

Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, tokë 

e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në tokë 
1,455 m3 1.455 m3 

 
330 

Transport dheu me auto deri 5,0 km 1,505 m3 1.505 m3 

 
630 

 

Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në DT.  

Oferta nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit dhe ajo refuzohet. 
 

Gjithsej  janë 4 volume të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat 

e përcaktuara në Shtojca 10 , si dhe në vizatimet e DT . Nëse sasitë e zërave të 

sipërpërmendur do të ishin hartuar sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në DT, 

shumat e të gjitha korrigjimeve do të ishin 19,35 %  më shumë (2.580.956 leke) e vlerës së 

ofertës ekonomike të ofruar.  
 

 

 Për operatorin ekonomik "XHENGO" Sh.p.k, KVO vendosi në mënyrë unanime që,  

mbështetur në nenin 92, pika 3 të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, në 

VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, 

nenin 82, pika 2, si dhe në Shtojcën e DT  ”Udhëzime për Operatorët Ekonomikë”,  gërma  "E”  

"Shqyrtimi i Ofertave”, pika 18 " Përgjegjshmëri e ofertave”,  vendos që ofertuesi "XHENGO" 

Sh.p.k  të mos kualifikohet sepse :  

  

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit, lidhur me Formularin e 

Ofertës ekonomike.  

Oferta e paraqitur nga oe "XHENGO" Sh.p.k,  nuk është në përputhje me specifikimet e 

përcaktuara në DT Shtojca 10 ” Preventivat e Punimeve", si dhe në vizatimet e DT  sepse 

në të nuk është bërë paraqitja e sasive/volumeve të disa zërave të punimeve sipas kërkesave 

të AK. Konkretisht :  

 

Emërtimi i punimeve Sasia e 

ofruar  

 

Sasia e 

kërkuar 

nga AK 

Çmimi/ 

Njësi 

(lekë) 

pa 

TVSH 

Rrjeti i kanalizimeve në rrugën "Spiridon Ilo" si 

dhe lidhje objektesh në rrugën "Stavri Shkurti" 

   

Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, tokë 

e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në tokë 
1,16 m3 

1.164 m3 
 190 

Transport dheu me auto deri 5,0 km 1,22 m3 1.224 m3 

 
250 

Rrjeti i kanalizimeve në rrugët "Kajo Babjeni" 

dhe "Mihal Ciko" si dhe lidhje objektesh në 

rrugën "Asim Vokshi" 
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Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, tokë 

e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në tokë 
1,46 m3 1.455 m3 

 
190 

Transport dheu me auto deri 5,0 km 1,51 m3 1.505 m3 

 
250 

 

Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në DT.  

Oferta nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit dhe ajo refuzohet. 
 

Gjithsej  janë 4 volume të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat 

e përcaktuara në Shtojca 10 , si dhe në vizatimet e DT . Nëse sasitë e zërave të 

sipërpërmendur do të ishin hartuar sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në DT, 

shumat e të gjitha korrigjimeve do të ishin 8,79 %  më shumë (1.178.680,14 leke) e vlerës 

së ofertës ekonomike të ofruar.  

 

 

 Për Bashkimin e operatorëve ekonomikë ”INFINIT” Sh.p.k, & ”L.T.E 

CONSTRUCTION ” Sh.p.k, KVO vendosi në mënyrë unanime që,  mbështetur në nenin 92 të 

Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, si dhe në VKM nr.285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, nenin 88, pika 3,  

ky ofertues të mos kualifikohet sepse :  

 

1. Ofertuesi nuk përmbush kriterin e veçantë teknik të kualifikimit,  pika 2.3.6,  Shtojca 7  e 

DT, lidhur me mjetet dhe pajisjet e nevojshme për realizimin e punëve, për arsye se njëri prej 

antarëve të bashkimit të oe : ”L.T.E CONSTRUCTION” Sh.p.k nuk ka mjetet e kërkuara, për 

realizimin e punëve, në raport me përqindjen e tij të pjesëmarrjes në punë në BOE prej 20%.  

Konkretisht "L.T.E CONSTRUCTION” Sh.p.k , tek  Formulari i vetëdeklarimit  shtojca  8   ka 

vetëdeklaruar , se nuk disponon asnjë mjet e makineri , për realizimin e 20% të punëve që do të 

kryejë.  

 

Neni 88, pika 3 i VKM nr.285 përcakton që : 

”Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 

76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat pёr kualifikim: 

ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë 

bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrёn e pjesëmarrjes në punë, shërbim 

apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje.  

 

 Për operatorin ekonomik "ASI-2A CO" Sh.p.k, KVO vendosi në mënyrë unanime 

që, mbështetur në nenin 92, pika 3 të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, 

në VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të 

ndryshuar, nenin 82, pika 2, si dhe në Shtojcën e DT  ”Udhëzime për Operatorët Ekonomikë”,  

gërma  "E”  "Shqyrtimi i Ofertave”, pika 18 " Përgjegjshmëri e ofertave”,  vendos që ofertuesi 

"ASI-2A CO" Sh.p.k të mos kualifikohet sepse :  

  

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit, lidhur me Formularin e 

Ofertës ekonomike.  

Oferta e paraqitur nga ”ASI-2A CO" Sh.p.k,  nuk është në përputhje me specifikimet e 

përcaktuara në DT Shtojca 10 ” Preventivat e Punimeve", si dhe në vizatimet e DT  sepse 
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në të nuk është bërë paraqitja e sasive/volumeve të disa zërave të punimeve sipas kërkesave 

të AK. Konkretisht :  

 

Emërtimi i punimeve Sasia e 

ofruar  

 

Sasia e 

kërkuar 

nga AK 

Çmimi/ 

Njësi 

(lekë) 

pa 

TVSH 

Rrjeti i kanalizimeve në rrugën "Spiridon Ilo" si 

dhe lidhje objektesh në rrugën "Stavri Shkurti" 

   

Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, tokë 

e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në tokë 
1,164 m3 

1.164 m3 

 250 

Transport dheu me auto deri 5,0 km 1,224 m3 1.224 m3 

 
300 

Rrjeti i kanalizimeve në rrugët "Kajo Babjeni" 

dhe "Mihal Ciko" si dhe lidhje objektesh në 

rrugën "Asim Vokshi" 

 

 

 

Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, tokë 

e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në tokë 
1,455 m3 1.455 m3 

 
250 

Transport dheu me auto deri 5,0 km 1,505 m3 1.505 m3 

 
300 

 

Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në DT.  

Oferta nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit dhe ajo refuzohet. 
 

Gjithsej  janë 4 volume të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat 

e përcaktuara në Shtojca 10 , si dhe në vizatimet e DT . Nëse sasitë e zërave të 

sipërpërmendur do të ishin hartuar sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në DT, 

shumat e të gjitha korrigjimeve do të ishin 10,62 %  më shumë (1.471.976,55 leke) e vlerës 

së ofertës ekonomike të ofruar.  

2. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit, lidhur me Shtojcën 3 , pika 1/b  

sepse ”ASI-2A CO" Sh.p.k nuk paraqiti Sigurimin e Ofertës.  

 

 Për operatorin ekonomik "SARK" Sh.p.k, KVO vendosi në mënyrë unanime që,  

mbështetur në nenin 92, pika 3 të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar, në 

VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, 

nenin 82, pika 2, si dhe në Shtojcën e DT  ”Udhëzime për Operatorët Ekonomikë”,  gërma  "E”  

"Shqyrtimi i Ofertave”, pika 18 " Përgjegjshmëri e ofertave”,  ofertuesi "SARK " Sh.p.k të mos 

kualifikohet sepse :  

  

1. Ofertuesi nuk përmbush Kriterin e veçantë të kualifikimit, lidhur me Formularin e 

Ofertës ekonomike.  

Oferta e paraqitur nga ”SARK" Sh.p.k,  nuk është në përputhje me specifikimet e 

përcaktuara në DT Shtojca 10 ” Preventivat e Punimeve", si dhe në vizatimet e DT  sepse 



10 

 

në të nuk është bërë paraqitja e sasive/volumeve të disa zërave të punimeve sipas kërkesave 

të AK. Konkretisht :  

 

Emërtimi i punimeve Sasia e 

ofruar  

nga 

SARK 

 

Sasia e 

kërkuar 

nga AK 

Çmimi/ 

Njësi 

(lekë) 

pa 

TVSH 

Rrjeti i kanalizimeve në rrugën "Spiridon Ilo" si 

dhe lidhje objektesh në rrugën "Stavri Shkurti" 

   

Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, tokë 

e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në tokë 
1,164 m3 

1.164 m3 

 220 

Transport dheu me auto deri 5,0 km 1,224 m3 1.224 m3 

 
240 

Rrjeti i kanalizimeve në rrugët "Kajo Babjeni" 

dhe "Mihal Ciko" si dhe lidhje objektesh në 

rrugën "Asim Vokshi" 

 

 

 

Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25 m³, tokë 

e zakonshme, kategoria III, me shkarkim në tokë 
1,455 m3 1.455 m3 

 
220 

Transport dheu me auto deri 5,0 km 1,505 m3 1.505 m3 

 
240 

 

Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në DT.  

Oferta nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit dhe ajo refuzohet. 
 

Gjithsej  janë 4 volume të zërave të punimeve të preventivit, që nuk përputhen me kërkesat 

e përcaktuara në Shtojca 10 , si dhe në vizatimet e DT . Nëse sasitë e zërave të 

sipërpërmendur do të ishin hartuar sipas specifikimeve teknike të përcaktuara në DT, 

shumat e të gjitha korrigjimeve do të ishin 8,85 %  më shumë (1.228.864 leke) e vlerës së 

ofertës ekonomike të ofruar.  

 

 Për operatorin ekonomik "ALB KORCA 2002" Sh.p.k, KVO vendosi në mënyrë 

unanime sa më poshtë vijon: 

Në bazë dhe për zbatim të Nenit 26, pika 6 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” me ndryshime , që përcakton se: 

” Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti kontraktor 

i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në 

shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të nenit 26, si dhe dokumentet e tjera 

shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në 

origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin. ", 

 të Nenit 83, pika 2 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” me ndryshime , që  përcakton se,  autoriteti kontraktor duhet të publikojë në SPE, 

njoftimin e fituesit, jo më vonë se 5 (pesë) ditë pas përfundimit të procedurës së vlerësimit të 

ofertave,  
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si dhe të Udhëzimeve të APP Për mënyrën e zhvillimit të procedurës së prokurimit me mjete 

elektronike,  

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me Shkresën Nr. 152/11 prot , datë 27.05.2022, lënda   

”Njoftim për dorëzim dokumentacioni" , i është drejtuar  ALB KORCA 2002 Sh.p.k , e ka 

njoftuar se është  kualifikuar i pari , në procedurën REF-25377-04-14-2022 dhe duhet të 

dorëzojë pranë AK, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë 

elektronike, në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin, brenda pesë ditëve nga 

njoftimi. Ky njoftim i është dërguar ”ALB KORCA 2002’’ Sh.p.k, nëpërmjet SPE , nga 

Kryetari i KVO, në datën 27.05.2022, ora 14:12.  

 

KVO ka konstatuar se: 

1.  ”ALB KORCA 2002’’ Sh.p.k nuk ka paraqitur asnjë dokument të shkruar, brenda afatit 

ligjor , pra brenda datës 01.06.2022, duke mos iu përgjigjur KVO. 

2. ”ALB KORCA 2002’’ Sh.p.k ka dorëzuar dokumentat e shkruara origjinale dhe kopje të 

noterizuar në datën 02.06.2022, ditë e enjte. Dosja me dokumenta është protokolluar nga 

UKKO, me Nr. 152/13 prot , datë 02.06.2022.   
Dokumentacioni i ”ALB KORCA 2002’’ Sh.p.k është verifikuar nga KVO , ditën e hënë në 

datën 06.06.2022 ( verifikimi është bërë në datën 06.06.2022, për arsye se dy prej anëtarëve të 

KVO kanë qënë në seminar pune jashtë shtetit  në datat 1, 2, 3 qershor. ) 

Ndonse dokumentat janë dorëzuar jashtë afatit ligjor dhe kanë datë noterizimi datën  

02.06.2022, KVO ka kryer verifikimin e tyre  duke mbajtur Procesverbalin Nr.1 "Verifikim 

Dokumentacioni” Nr. 152/15 prot , datë 06.06.2022, ku rezultoi se ”ALB KORCA 2002’’ 

Sh.p.k nuk ka dorëzuar  të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit . Konkretisht, në kundërshtim me , vetëdeklarimet për fuqinë 

punëtore të bëra në faqet 7 dhe 8 të  Formularit shtojcës 8, si dhe me Kriterin e veçantë teknik 

të kualifikimit,  pika 2.3.4,  Shtojca 7  e DT, lidhur me kontratat e punës të fuqisë punëtore 

punonjës të specializuar që disponon,    nuk ka dorëzuar: 

1. Kontratën  e punës për manovratorin  N. Dajko; 

2. Faqen e parë të Kontratës së punës për manovratorin K.Koçivera, ka dorëzuar vetën një 

faqe të dytë kontrate; 

3. Faqen e parë të Kontratës së punës për shoferin Dh.Kristo, ka dorëzuar vetën një faqe të 

dytë kontrate; 

4. Kontratën  e punës për punëtorin e krahut të ndërtimit  D. Metko; 

5. Kontratën  e punës për punëtorin e krahut të ndërtimit  T. Metko; 

6. Kontratën  e punës për punëtorin e krahut të ndërtimit  M. Shaholli; 

7. Kontratën  e punës për punëtorin e krahut të ndërtimit  M. Rushita; 

8. Kontratën  e punës për punëtorin e krahut të ndërtimit  I. Çallo. 

 

Të ndodhur në këto kushte , në mbështetje të Ligjit Nr. 162 dt. 23.12.2020 “Për Prokurimin 

Publik", si dhe të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, nenit 30, pika 8,  KVO ka marrë vendim për rivlerësimin e procedurës së prokurimit,  

ka skualifikuar ”ALB KORCA 2002’’ Sh.p.k në SPE  dhe ka përzgjedhur ofertuesin e renditur 

i dyti në listën e ofertave të përzgjedhura që kanë mbetur.  

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  ”VASHTEMIA” Sh.p.k , adresa 

Korçë, Libonik, Vashtemi,  Rruga Nacionale Korçë-Pogradec, Km. i 7, 500 m majtas Rrugës 
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Nacionale, Libonik, zk nr. 3716, nr. pas 686/5, 686/6, se oferta e paraqitur, me vlerë totale prej 

14.046.847,5 (katërmbëdhjetëmilionedyzetegjashtëmijëetetëqindedyzeteshtatëpresjepesë) lekë 

pa TVSH 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 

Petrit Tare 


