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 BASHKIA MAT  

KRYETARI 

 

Nr._______ Prot.                                                                                        Burrel, më ___.___.2023  

                      

                     

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

   

Drejtuar: Operatorit Ekonomik: “LIQENI VII” Sh.a., me numër Nipt-i: K01730502W, me 

seli: Durrës, Durrës, DURRËS, rruga "Dituria", Zona Kadastrale nr.8516, Nr.pasurie 

10/268, Lagjja 14, Kodi Postar 2007, Shkozet. 

  

Proçedura e prokurimit: “E Hapur - Punë”, prokurim elektronik  
 

Numri i referencës së proçedurës: REF-55699-01-09-2023 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion rruga Lis”, me fond limit në vlerën: 27 870 

583 (njëzet e shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa 

TVSH, ndarë për vitin 2023 në vlerën: 5 575 000 (pesë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e pesë 

mijë) lekë pa TVSH, nga grandi i bashkisë: 3 375 000 (tre milion e treqind e shtatëdhjetë e pesë 

mijë) lekë pa TVSH dhe nga të ardhurat: 2 200 000 (dy milion e dyqind mijë) lekë pa TVSH, për 

vitin 2024 në vlerën: 5 391 962.5 (pesë milion e treqind e nëntëdhjetë e një mijë e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e dy pikë pesë) lekë pa TVSH, nga grandi i bashkisë: 3 725 295.83 (tre milion e 

shtatëqind e njëzet e pesë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e pesë pikë tetëdhjetë e tre) lekë pa TVSH 

dhe nga të ardhurat: 1 666 666.67 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, ndërsa për vitin 

2025 në vlerën: 16 903 620.5 (gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tre mijë e gjashtëqind e 

njëzet pikë pesë) lekë pa TVSH, nga grandi i bashkisë: 11 074 704.17 (njëmbëdhjetë milion e 

shtatëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e katër pikë shtatëmbëdhjetë) lekë pa TVSH dhe nga të 

ardhurat: 5 828 916.33 (pesë milion e tetëqind e njëzet e tetë mijë e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë 

pikë tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, me afat realizimi: 7 (shtatë) muaj nga data e dorëzimit të 

sheshit të ndërtimit. 

 

Publikime të mëparshme: nuk ka patur 
 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 4, datë 16 Janar 2023 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

  

http://www.bashkiamat.gov.al/
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  Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori Ekonomik: “LIQENI VII” Sh.a.,             me numër Nipt-i: K01730502W. 

  

Vlera: 27 469 100 (njëzet e shtatë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e njëqind) 

lekë pa TVSH 

    

2. Operatori Ekonomik: “VARAKU E” Sh.p.k.,          me numër Nipt-i: J61902509S. 

  

Vlera: 27 677 600 (njëzet e shtatë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e 

gjashtëqind) lekë pa TVSH 

  

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 
 

1. Operatori Ekonomik: “VARAKU E” Sh.p.k.,          me numër Nipt-i: J61902509S. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga Operatori Ekonomik, shoqëria 

“VARAKU E” Sh.p.k., për pjesëmarrje në tender, rezulton se nuk përmbush të gjithë 

dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Përzgjedhjes/ 

Kualifikimit, si më poshtë:  

 

I. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 1, gërma “a”/ 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit:  
 

“1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8...” 

 

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi bazuar në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se Formulari Përmbledhës i vetëdeklarimit i 

paraqitur nuk është sipas formatit të Shtojcës 8 të Dokumentave Standarte të Tenderit 

për këtë proçedurë prokurimi, miratuar ndryshimet me Vendimin Nr.10, datë 05.10.2022 

“Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në dokumentet standarte të tenderit për 

mallra, punë, shërbime për procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur” të Agjencisë së 

Prokurimit Publik.  

 

II. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.8/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta 

të Kualifikimit:  
 

2.3.8 (Makineri, Pajisje) 
 

a) Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, automjetet 

dhe pajisjet (sipas tabelës) të cilat duhet të jenë në pronësi të tij ose me qira të vërtetuara këto 

me dokumentacionin përkatës;... 

 

http://www.bashkiamat.gov.al/
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 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi bazuar në 

dokumentacionin e paraqitur, Formulari Përmbledhës i vetëdeklarimit sipas Shtojcës nr.8, 

konstatohet se, për mjetin e kërkuar “Buldozer me zinxhir mbi 6 ton” (deklaruar në 

pronësi), nuk është përcaktuar lloji (gomë/ zinxhir) dhe pesha e tij, siç kërkohet në kriterin 

e DST-së.  

 

III. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.9/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta 

të Kualifikimit:  
 

2.3.9 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë “Njësi/ Fabrikë prodhimi Asfaltobetoni”, në 

pronësi ose me qera ose me kontratë furnizimi (Kontrata Noteriale e Qerasë/ Furnizimit duhet të 

ketë kohëzgjatje për gjithë periudhën e realizimit të punimeve objekt kontrate), ku për përmbushjen 

e këtij kushti duhet të paraqitet: 

- Dokumentacioni që vërteton pronësinë (Çertifikatë, Plan-Vendosje & Kartelë e pasurisë) dhe 

kontratën noteriale të qerasë/ furnizimit në rast se kantieri është me qera ose kontratë furnizimi. 

- Leje mjedisore lëshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit (në përputhje me ligjin Nr.10 448, 

datë 14.07.2011 “Për Lejet e Mjedisit” i ndryshuar).  

 

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi bazuar në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

dokumentacionin e kërkuar për vërtetimin e disponimit të “Njësisë/ Fabrikë prodhimi 

Asfaltobetoni”. 

 

IV. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.10/ 2.3 Kapaciteti teknik/ 2. Kriteret e Veçanta 

të Kualifikimit:  
 

2.3.10 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratën, ku të shprehet se është dakort me mënyrën e 

financimit të objekt investimit, dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë 

brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor (në rast të shpalljes fitues). 

 

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e operatorit ekonomik, pasi bazuar në 

dokumentacionin e paraqitur, konstatohet se, operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

deklaratën në lidhje me dakortësinë mbi mënyrën e financimit të objekt investimit. 

  

  * * *  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik: “LIQENI VII” 

Sh.a., me seli: Durrës, Durrës, DURRËS, rruga "Dituria", Zona Kadastrale nr.8516, Nr.pasurie 

10/268, Lagjja 14, Kodi Postar 2007, Shkozet, me numër Nipt-i: K01730502W, se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 27 469 100 (njëzet e shtatë milion e katërqind e 

gjashtëdhjetë e nëntë mijë e njëqind) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkisë Mat/ Sektorit Juridik dhe Prokurimeve 

Publike, me adresë: Sheshi “Kastriotët”, Nr.1, KP 8001, Burrel] sigurimin e kontratës, siç 

http://www.bashkiamat.gov.al/
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parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjetë) 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, dhe 

do të proçedohet konform dispozitave ligjore në fuqi të parashikuara nga Ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO   X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

  

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

 

http://www.bashkiamat.gov.al/
mailto:bashkiamat@gmail.com

