
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

NJËSIA E PROKURIMEVE 

 

 

Nr._____ Prot                                                                       Shkodër, më  ____.____.2020 

 

 

Lënda: Dërgohet  formulari i njoftimit të fituesit (Kopje  e përmbledhur e cila do të publikohet në 

buletin) 

AGJENCISË SË  PROKURIMIT PUBLIK  

Pranë Këshillit të Ministrave,Tiranë 

 

Autoriteti Kontraktor:Adresa,nr.tel:Bashkia Shkodër L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 

Dhjetori”,tel+35522400150. 

 

Lloji i proçedurës së prokurimit: Procedure e Hapur (prokurim publik me mjete elektronike). 

 

Objekti i prokurimit ( nqs ka lotë i ndarë sipas  lotëve:”Rikonstruksion i Blloqeve te pallateve 

“Mehmet Pashë Plaku”, ”Rikonstruksion i Bllokut të pallateve “Mehmet Pashë Plaku” 

(afër servis Jubanit)". 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-68624-08-13-2020 

Fondi limit  ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 9,644,698 (Nentemilion e gjashteqind e dyzet e 

katermije e gjashteqind e nentedhjete e tete ) leke pa tvsh. 

 

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkisë viti 2020 sipas VKB nr. 26 date 30.12.2019“Per 

miratimin e Buxhetit te vitit 2020 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar 2020-2022 te 

Bashkise Shkoder“ për investime. 

Vlera e shpallur fituese (nqs ka lotë e ndarë sipas loteve): 7,060,650 lekë pa tvsh.  

Data e zhvillimit të tenderit: data  14.09.2020, ora 10.00.vendi:Njesia e  Prokurimeve Publike 

Bashkia Shkodër. 

Operatori/et ekonomik i/të shpallur fitues:“Karl Gega Konstruksion”sh.p.k. NUISL J 

66703076 W.Adresa: Lagjja Perash, Rruga Bardhyl -Shkoder  

TITULLARI  I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                       VOLTANA ADEMI 

 

 



 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

NJËSIA E PROKURIMEVE 

 

                              FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

                                                                                                 Data   09 / 10 / 2020 

 

Nga:Bashkia Shkodër.Adresa: L.”Vasil Shanto”,Rr.”13 Dhjetori”, Tel & Fax +35522400150. 

Për:”Karl Gega Konstruksion”sh.p.k. NUISL J 66703076 W.Adresa: Lagjja Perash, Rruga 

Bardhyl -Shkoder 

-Proçedura e prokurimit: Procedure e Hapur. 

-Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-68624-08-13-2020 

 

-Përshkrim i shkurtër i kontratës:”Rikonstruksion i Blloqeve te pallateve “Mehmet Pashë 

Plaku”, ”Rikonstruksion i Bllokut të pallateve “Mehmet Pashë Plaku” (afër servis 

Jubanit)" 

 Fondi limit  ( nqs ka lotë i ndarë sipas lotëve): 9,644,698 (Nentemilion e gjashteqind e dyzet e 

katermije e gjashteqind e nentedhjete e tete ) leke pa tvsh 

Burimi i Financimit:Buxheti i Bashkise viti 2020 sipas VKB nr. 26 date 30.12.2019“Per 

miratimin e Buxhetit te vitit 2020 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar 2020-2022 te 

Bashkise Shkoder“ për investime. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme 

-Afati i përfundimit të punimeve: 3(Tre) muaj. 

-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike datë 24.08.2020 nr.59.  

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 14.09.2020, ora 10.00. 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë keta ofertues me vlerat përkatese të ofruara: 

1-Operatori ekonomik “Delia Impex” sh.p.k. NUIS K 57123001 R me administrator z.Mario 

Delia.  

Vlera 6,330,277 leke pa tvsh (Gjashtemilion e treqind e tridhjetemije e dyqind e shtatedhjete e 

shtate)  

2.Operatori ekonomik“Karl Gega Konstruksion” sh.p.k. perfaqesuar nga  administratori 

z.Hartjan Sallaku me NUIS J 66703076 W 

Vlera 7,060,650 leke pa tvsh( Shtatemilion e gjashtedhjetemije e gjashteqind e pesedhjete )  

3.Operatori ekonomik“ALB - KONSTRUKSION” sh.p.k. me  administrator z. Ejell Radohina 

me NUIS J76705049N 



Vlera 7,396,018 lekë pa tvsh (Shtatemilion e treqind e nentedhjete e gjashtemije e tetembedhjete) 

4-Operatori ekonomik”S.M.O. Vataksi” sh.p.k NUIS  L 47022001 J me  administrator z.Xhevat 

Vataksi. 

Vlera 7,758,980   leke pa tvsh (Shtatemilion e shtateqind e pesedhjete e tetemije e nenteqind e 

tetedhjete) 

5.Bashkimi i operatoreve ekonomik“MIKI KONSTRUKSION”sh.p.k. NUIS J68212707L 

&“SPEKTRI“sh.p.k NUIS J62903555F perfaqesuar me prokure te posacme nga“MIKI  

KONSTRUKSION” sh.p.k. me  administrator zj. Aferdita Dukaj. 

Vlera 8,566,268 lekë pa tvsh (Tetemilion e peseqind e gjashtedhjete e gjashtemije e dyqind e 

gjashtedhjete e tete ) 

6.Operatori ekonomik“Gysi” sh.p.k. perfaqesuar nga  administratori z.Xhemal Kraja me NUIS J 

76705028O 

Vlera 8,194,702leke pa TVSH (Tetemilion e njeqind e nentedhjete e katermije e shtateqind e dy)  

 

Ka ofertues te skualifikuar. 

 

1. U skualifikua operatori ekonomik “Delia Impex” shpk per keto arsye: 

a. Nuk plotesoni piken 6, te kapacitetit teknik,pasi nuk keni deklaruar emrat e inxhinierit te 

ndertimit dhe inxhinierit topograf te cilet do te jene të disponueshëm për realizimin e kësaj 

kontrate.  

2. U skualifikua operatori ekonomik “Gysi” shpk per keto arsye: 

a. Per teknikun e ndertimit nuk eshte paraqitur diplloma e shkolles/deshmi nga organe/institute 

te akredituar. 

b. Nuk keni paraqitur dokumentacion se dispononi nje mjet transporti vetshkarkues 3.5- 7 ton 

(kapac.mbajtes) 

c. Nuk keni paraqitur foton per grejderin. . 

d. Mungon fotoja e rrulave dhe asfaltoshtrueses. 

 

3. U skualifikua bashkimi i operatoreve ekonomik“MIKI KONSTRUKSION”sh.p.k. 

&“SPEKTRI“sh.p.k per keto arsye: 

a. Kontrata e bashkepunimit midis dy shoqerive date 11.09.2020 nuk eshte bere ne perputhje 

me VKM nr.914, dt.29.12.2014“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik e 

ndryshuar“, pika 1, neni 74,kreu VIII,ku thuhet,”Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të 

krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, 

përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të 

kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi”,pasi dy shoqerite pjese e ketij bashkimi nuk kane 

percaktuar elemente konkrete qe do te kryeje secili ne perputhje me kapacitet teknike te 

secilit,por kane percaktuar nje preventiv te ndare jashte kesaj aktmarreveshje ,ne kundershtim 

me keto dispozita ku elementet konkrete duhet te ishin pjese perberese e saj. 

b. Deklarata mbi kontratat e lidhura apo ne process nuk eshte e sakte pasi ne te nuk eshte 

deklaruar kontrata me objekt:”Ndërtimi i godinës së re dhe parkimit të Bashkisë Divjakë” me 



Autoritet Kontrakto FSHZH me vlere fituese 140,788,187 lekë pa tvsh ku eshte pjese e BO 

me shoqerine Ed Konstruskion” sh.p.k. e publikuar ne Buletinin e Njoftimeve Publike nr.43 

date 20.07.2020. 

c. Vertetimi leshuar nga OSHEE date 07.08.2020 nuk eshte leshuar ne emer te subjektit MIKI 

Konstruksion sic kerkohet ne DST. 

d. Bilancet e vitit 2017,2018,2019 nuk jane te certifikuar nga dega e tatim Taksave ashtu sic 

kerkohet ne kriteret e percaktuara ne DST per shoqerine MIKI Konstruksion 

e. Shoqeria Miki Konstruksion nuk ka paraqitur pune te ngjashme me objektin e prokurimit 

f. Deklarata mbi permbushjen e kriterteve te pergjithshme nuk eshte plotesuar sakte nga 

shoqeria Miki Konstruksion 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë“Karl Gega Konstruksion”sh.p.k. 

perfaqesuar nga  administratori z.Hartjan Sallaku me NUIS J 66703076 W.Adresa: Lagjja 

Perash, Rruga Bardhyl –Shkoder , se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 

7,060,650 leke pa tvsh( Shtatemilion e gjashtedhjetemije e gjashteqind e pesedhjete )  është 

identifikuar si oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Njesise se 

Prokurimeve Publike,Bashkia Shkodër, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pese) diteve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.Gjithashtu duhet te 

paraqitni te gjithe dokumentacionin e hedhur ne tender origjinal ose kopje  te noterizuar, te 

numerizuar dhe te inventarizuar.  

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) ], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit 

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

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në date 17.09.2020. 

Ankesa.Po ka patur. 

Me shkresen nr.13299 prot date 22.09.2020 ka paraqitur formularin e ankeses shoqeria”Delia 

Impex” sh.p.k. 

Me shkresen nr. 13299/1 prot date 28.09.2020 Autoriteti Kontraktor i ka kthyer pergjigje ankeses 

duke mos i marre parasysh pretendimet e shoqerise Delia Impex” sh.p.k. 

Jane respektuar afatet e ankimimit  prane Komisionit te Prokurimit Publik  

 

TITULLARI  I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

VOLTANA ADEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


