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Nr.   ____ Prot.                                                                         Cërrik, më   02.10.2020 

 

      

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

[Data: 02.10.2020] 

Për: [BOE Meteo“ sh.p.k“  Elbasan Pishaj CEKIN Fshati "Cekin",Rruga Nacionale Gramsh-

Elbasan,ndertese private,zona kadastrale Nr. 1362,nr .pasurie 6/76,prane uzines.,dhe Shendelli“ shpk 

Fier Fier FIER Lagjja"Kastrioti",rruga"Andon Profka",2 kullat Fier 

 

Procedura e prokurimit: “Procedure e hapur  (prokurim me mjete elektronike)” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-68488-08-11-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitim i kanaleve vadites, Bashkia Cerrik ” 

Publikime të mëparshme (ska): Buletini i Njoftimeve Publike [17.08.2020] [55] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X         

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1.    Boshnjaku-B“ SHPK                                                     K72627402H     

Emri i plotë i shoqërisë                                                              numri i NIPT-it 

33.499.915,44(tridhjete e tre milion e katerqind e nentedhjete e nente mije e nenteqind e pesembedhjete 

presje dyzete e kater) leke pa tvsh   

(me numra dhe fjalë) 

2. Meteo“ sh.p.k L26310801C  & „Shendelli“ shpk K07924803N 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it     

Vlera  33.988.877 (tridhjete e tre milion e nenteqind e tetedhjete e tete mije e teteqind e shtatedhjete e shtate 

) leke pa tvsh 

          (me numra dhe fjalë) 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

“Boshnjaku- B”     

 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Per kapacitetin teknik : 1. Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore (2017, 2018, 

2019), të vërtetuar nga Drejtoria e Tatimeve. 

2. Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit (2017, 2018, 2019) lëshuar nga autoriteti 

përkatës, i cili duhet të ketë një vlerë jo më të ulët se 50 % e fondit limit të kontratës që prokurohet.  

3. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2019 ku të 
përfshihet kësti për periudhën përkatëse të maturuar sipas përcaktimeve të Ligjit nr. Nr.9632, datë 30.10.2006 

“Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave 

Vendore pranë  Njësisë së Qeverisjes Vendore ku operatori ekonomik ka selinë. 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion kualifikues pasi nuk ka paraqitur kopje te 
certifikuar te bilancit per vitin 2019. 

Per kapacitetin teknik : 2.2.3 Per te provuar se ka pervojen e duhur , Operatori duhet te deshmoje se ka te 

punesuar mesatarisht të paktën 70 (shtatedhjete) punonjes, me kohe te plote,për periudhën Maj - Korrik  2020 
të deshmuar me;  
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 Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj ne 
periudhen e mesiperme . 

 List pagesat e punonjesve te plotesuar rregullisht sipas formatit e percaktimeve qe kerkohet nga 

legjislacioni ne fuqi per secilin nga muajt ne periudhen e mesiperme si dhe te paraqese kontrata noteriale 

te secilit prej tyre. 

Dokumentacioni i ngarkuar ne sistem nga operatori ekonomik nuk e ploteson kriterin e percaktuar 

nga AK ne dokumentat standarte te tenderit pasi nuk zoteron kapacitetin e punonjesve te kerkuar 

sipas nenit 46  pika 1 /b te LPP. Ak ka kerkuar qe OE te deshmoje se zoteron kapacitetin e punonjesve 

per 70 punonjes, OE ka paraqitur dokumentacion se zoteron me pak punonjes. Operatorët ekonomikë, 

për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të 

gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato 

janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: 

b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë   organizative,   

reputacionin   dhe   besueshmërinë,   përvojën   e   duhur,   si   dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar 

kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; 

Per kapacitetin teknik: 2.3.4 Operatori Ekonomik duhet te vertetoje se disponon kualifikimet e duhura te 
stafit drejtues perkates per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt. Per kete operatori ekonomik duhet te 

paraqese dokumentacion se ka si te punesuar SI drejtuesit teknik minimalisht: 

 Inxhinier Ndertimi  2 (dy) 

 Inxhinier Mjedisi  1 (nje)  

 Inxhinier  Hidroteknik              2 (dy) 

 Inxhinier  Gjeodet                     2 (dy) 

Secili prej pjestarëve të drejtuesve teknik të mësipërm, duhet te jetë ne Listëpagesat te pakten per 
periudhen Maj - Korrik  2020 si dhe te figurojne në licensën e shoqërisë.  

Per secilin prej pjesëtareve të stafit duhet tëparaqitet: 

- kontratë noteriale pune e vlefshme 
- diploma 

- cv 

                   

           Mjek 

 Ne perputhje me Vendimin Nr. 632, datë 15.7.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin 

Nr. 108, datë 9.2.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për aftësitë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, 

personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë” 

te kete te punesuar 1 (nje) mjek apo (nepermjet mjekut te punes te kontraktuar nga jashte) te pajisur 

me license, kjo te shoqerohet me Kontrat pune Noteriale, Leje Individuale per Ushtrimin e 

Profesionit te  Mjekut dhe CV. 

 

e. Krahas stafit te mesiperm te kete te punesuar staf mbeshtetes si me poshte: 
 

- Teknik ndertimi – 3 

-Teknik Hidroteknik - 1; 

- Teknik Topograf -1; 
- Teknik Mekanik -1; 

 -Hidraulik – 2; 

 
Operatori ekonomik te paraqes per stafin e mesiperm kontratat noteriale te punes, diplome dhe ose 

kualifikimin perkates per secilin punonjes. Deshmia e kualifikimit dhe/ose diploma te jete e leshuar nga 

institucione te licencuara shteterore. Stafi i mesiperm te figuroje ne listepagesat e shoqerise per periudhen 

Maj - Korrik  2020.  
* Mos paraqitja e kontrave te nenshkruara perpara noterit mes paleve kontratore do te jete kusht 

skualifikues.  

 

 1 (një) punonjës i cili të disponojë certifikatën për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjncave 

deshmia e kualifikimit dhe/ose diploma te jete e leshuar nga institucione te licencuara shteterore ose te 
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akredituara nga institucione perkatese nga Ministria e Shendetesise dhe te figurojne  ne Listepagesat per 
periudhen Maj - Korrik  2020. 

 Të ketë në staf  punonjes të pajisur me deshmi kualifikimit e sigurimit teknik nga ISHTI ose nga 

institucione ekuivalente të akredituara sipas legjislacionit ne fuqi si dhe dëshmi të kualifikimit 

profesional/diploma/certifikata trajnimi ku nga këta të jenë të paktën: 
-Saldator- 2 (dy). 

-Hekurkthyes -2(tre). 

-Automakinist - 2 (dy)  
-Shofer - 3(tre). 

-Eskavatorist me goma dhe zinxhir – 4 (kater) 

 

Për punonjësit e sipërpërmendur të paraqiten, certfikate ose diplome dhe dëshmitë e kualifikimit të sigurimit 
teknik, deshmite e aftesise profesionale (automakiniste, Eskavatorist me goma dhe zinxhir), lejet e drejtimit 

per shoferet, si dhe kontratat noteriale te punës të vlefshme. Specialistet e mesiperm duhet te figurojne ne 

listepagesat e shoqerise per periudhen Maj - Korrik  2020 
* Mos paraqitja e kontrave te nenshkruara perpara noterit mes paleve kontratore do te jete kusht 

skualifikues.  

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion kualifikues per te gjithe inxhinieret, nuk ka 

paraqitur dokumentacion kualifikues per Teknik Hidroteknik - 1; 

- Teknik Topograf – dhe  per hekurkthyes. 

Per kapacitetin teknik : 2.3.9 Grafiku i punimeve, ku zërat e punës, fuqisë punëtore dhe numrit të mjeteve 
të jetë në përputhje me afatin kohor në dokumentet e tenderit. 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion kualifikues per kriteret e vendosura nga AK. 

Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik  ”Boshnjaku“ SHPK me Nr.Nipt K72627402H ka gabime 

aritmetike. 
 

Në preventivin e ngarkuar ne sistem nga operatori ekonomik Boshnjaku B ne pjesen e fundit fondi Reserve 

5% I llogaritur nga ofertuesi eshte 5583318.24 leke kur realisht vlera e korigjuar eshte  1395831 leke pra 
me nje diference 4187463, 44 leke. Bazuar në VKM nr 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve 

janë më të larta ose më të ulëta se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.  

 
2% I vleres ekonomike te ofertuar = 686666,66 leke 

5583318,24 – 1395831= 4187463,44 leke (diferenca e vleres se korigjuar) 

4187463,44 (vlere e korigjuar) > 686666,66 (2% I vleres ekonomike te ofertuar) 
 

Mbështetur në sa më sipër janë bërë korrigjimet përkatëse duke mbledhur nëntotalet e shënuara në 

preventiv, nga ku rezultoi se vlera e ofertës të paraqitur është 29312452 lek pa tvsh dhe jo  
33499915.44 leke, pa tvsh, siç është shënuar në formularin e ofertës të paraqitur nga ofertuesi. 

Referuar nenit 66 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, në të cilin përcaktohet shprehimisht: “Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo 

gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e mëposhtme: 
Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që del nga shumëzimi i çmimit të 

njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi total korrigjohet në bazë të tij. Ofertat me gabime 

aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më të larta ose më të ulëta se 2% e 
vlerës së ofertës ekonomike të ofruar[…]”., nga veprimet aritmetike të kryera të të gjithë preventivit të 

paraqitur, rezulton se oferta e operatorit ekonomik ankimues ka gabime aritmetike, pas mbledhjes së 

nëntotaleve të përcaktuara në preventiv, gabime këto që tejkalojnë vlerën 2% të vlerës së ofertës ekonomike 

të ofruar nga ky i fundit. Në këto kushte, bazuar në përcaktimin ligjor si më sipër cituar, meqenëse gabimet 
janë më të larta se 2 % e vlerës së ofruar, gjykojmë se oferta ekonomike e operatorit ekonomikë “Boshnjaku 

B” sh.p.k.. refuzohet menjëherë. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE Meteo“ sh.p.k“  Elbasan Pishaj CEKIN 

Fshati "Cekin",Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan,ndertese private,zona kadastrale Nr. 1362,nr 

.pasurie 6/76,prane uzines.,dhe Shendelli“ shpk Fier Fier FIER Lagjja"Kastrioti",rruga"Andon 

Profka",2 kullat Fier 
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] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 33.988.877 (tridhjete e tre milion e nenteqind e 
tetedhjete e tete mije e teteqind e shtatedhjete e shtate ) leke pa tvsh pikët totale të marra  [_____]është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkisë Cërrik,Lagja Nr.2 Ruga “Gjimnazistet 1962”] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 diteve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi 

i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, 
oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.09.2020 

Ankesa: ka ose jo : JO 

 (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: ____ 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

K R Y E T A R I 

Andis SALLA 


