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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

AUTORITETI KONTRAKTOR 

BASHKIA PATOS 

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

 

Nr. _____ Prot.                                                                       Patos, më ___/___/2020 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Për: B.O.E  "AGBES CONSTRUKSION" Shpk. Fier dhe "LALA" Shpk Kukës. 

Datë 19/10/2020 

Procedura e prokurimit: Tender i Hapur  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-68137-08-10-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Rikonstruksioni i Magjistralit Kryesor dhe 

Rrjetit të Brendshëm të Ujësjellësit Qytetit Patos Loti II". 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data[Numri] 

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

 

 

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik "AGBES CONSTRUKSION" Shpk. 

Fier, me adresë Fier, Lagja Sheq i Madh me nr. Nipt-i K32807432W  dhe "LALA" 

Shpk Kukës me adresë Kukës, Has Krume me nr. Nipt-i J76418903B  ofron vleren 

sipas formularit te ofertes 596,422,234.94 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e 

katërqind e njëzetë e dy mijë e dyqind e tridhjetë e katër pikë nëntëdhjetë e katër) lekë 

pa TVSH. 

2. Shoqëria "G.P.G Company” Shpk Lushnje me adresë Lushnje,Lagjja 18 

Tetori, godine1 kateshe tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit,prane Rotondos se 

Plukut me nr. Nipt-i J64324443V ofron vleren sipas formularit te ofertes 

608,118,178.04 (gjashtëqind e tetë milion e njëqind e njëmbëdhjetë mijë e njëqind e 

shtatëdhjetë e tetë pikë zero katër) leke pa TVSH. 

                                                               * * * 

Janë skualifikuar si më poshtë: 
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Shoqëria G.P.G Company” Shpk Lushnje me nr. Nipt-i J64324443V.kishte 

mangesi te dokumentave ligjore sipas kritereve te vendosura nga Autoriteti  

Kontraktor si me poshte: 

1. Piken 6 - 2.3.1 - Tek kriteret e vecanta te kualifikimit lidhur me punen e ngjashme, 

ju nuk e realizoni vleren e vendosur te kriteret e vleresimit. 

2. Piken 9- 2.1a - Operatori ekonomik duhet te kete te punesuar si drejtues teknik 

stafin inxhinierik 

-Ing.Gjeolog (2) - keni vetem nje inxhinier ju mungon inxhinieri tjeter gjeolog 

-Ing. Mekanik (2) - keni vetem nje inxhinier mekanik ju mungon inxhinieri tjeter 

-nenpiken 2.1b - Kerkohet nder te tjere edhe nje inxhinier ndertimi profili transport - 

keni deklaruar si Ing ndertimi profil transporti nje inxhinier ndertimi profil strukturist 

-nenpiken 2.1c - Operatori ekonomik duhet te disponoj ne stafin e tijpunonjes te 

certifikuar si: 

-teknik topograf (1) - ju mungon ky specialist 

-specialist ndertimi ( hidroizolues) (1) - keni nje specialist ndertimi me certifikate 

trajnimi ne te cilen nuk e ka te specifikuar per hidroizolues 

-mekanik (4) - ka vetem nje mekanik me dokumentacion te plote, tre te tjereve ju ka 

mbaruar kontrata ne muajt janar - korrik 2020 

-saldator celiku (4) - keni tre specialist ju mungon nje 

-saldator tubo HDPE (4) -  keni tre specialist ju mungon nje 

-hekurkthyes (4) - keni vetem nje ju mungojne tre punonjes 

-pompist (1) - nuk keni hedhur asnje dokuemntacion per kete specialist 

-specialist te pajisur me leje perdorimi te eneve nen presion (3) - nuk keni hedhur 

asnje dokuemntacion per kete specialist 

-automakinist (5) - keni dy ju mungojne tre 

-eskavatorist/buldozerist (10) - keni 7 ju mungonje 3 

-shofer per transport te lendeve te rrezikshme (2) - ju mungon ky punonjes 

shofer (10) - keni 4 ju mungonje 6 

Pika 10- Operatori duhet të jetë i pajisur me licensë për grumbullim, transportim dhe 

riciklimin e mbetjeve jo të rrezkikshme, kodi III.2.B – Ju nuk keni këtë Licensë me 

kodin III.2.B por III.1.B 

Pika 11- për dëshmitë e mjeteve dhe pajisjeve teknike - kerkohet : 

-kokëtërheqës + rimorkio vetëshkarkuese me kapacitet mbi 20 ton  cope 4 – nuk ka 

dokumentacion për këtë mjetë 

-kokëtërheqës + gjysëmrimorkio cope 4 – ka katër kokëtërheqëse mjetet me targë 

LU2051C, LU2252C, LU2253C, AA763DR, gjysëmrimorkio me dokumentacion të 

plotë janë 3 ABR097, LU2252C, ABR769 mungonj një gjysëmrimirkio. 

-autobot nafte cope 1 – mjeti me targë AA821AJ nuk është deklaruar në shtojcën e 

mjeteve plus edhe i mungon certifikata e transportit. 

-fadromë me goma cope 1 – të dy mjeteve të hedhura ACMT37 dhe AAMT26 ju 

mungojnë certifikatat e transportit 

-eskavatori me goma cope 1 – mjeti me targë AHMB77 i mungon certifikata e 

transportit. 

-eskavatori me zinxhir cope 6 – keni hedhur 5 mjete ju mungon 1. 

-eskavatori krahëgjatë cope 2 – Nuk e keni deklaruar dhe nuk keni hedhur asnjë 

dokumentacion për këtë mjet 

-motopompë cope 2 – Nuk e keni deklaruar dhe nuk keni hedhur asnjë dokumentacion 

për këtë mjet 

-GPS cope 2 – ka vetëm një mjet të tillë fatura 5862 27.03.2020 , ju mungon mjeti 

tjetër. 
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-Nivele dixhitale të saktësisë së lartë cope 1 – Nuk e keni deklaruar dhe nuk keni 

hedhur asnjë dokumentacion për këtë mjet 

-Pompë presioni për testime cope 1 – Nuk e keni deklaruar dhe nuk keni hedhur asnjë 

dokumentacion për këtë mjet 

-Cekic vibrues cope 1 – Nuk e keni deklaruar dhe nuk keni hedhur asnjë 

dokumentacion për këtë mjet 

-Makineri (gërshërë) për nxjerrje kolonash (palankola) cope 1 – Nuk e keni deklaruar 

dhe nuk keni hedhur asnjë dokumentacion për këtë mjet 

-Profile metalike (palankola) cope 1 – Nuk e keni deklaruar dhe nuk keni hedhur asnjë 

dokumentacion për këtë mjet 

-kontenier për zyra dhe magazina copë 4 – Nuk e keni deklaruar dhe nuk keni hedhur 

asnjë dokumentacion për këtë mjet 

Pika 16– Operatori duhet të ketë në stafin e tij 1 ekspert zjarrëfikës, ju nuk e keni këtë 

punonjës. 

Pika 26– Mungon grafiku i punimeve. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se  Bashkimi i Operatoreve 

Ekonomik "AGBES CONSTRUKSION" Shpk. Fier, me adresë Fier, Lagja Sheq i 

Madh me nr. Nipt-i K32807432W  dhe "LALA" Shpk Kukës me adresë Kukës, Has 

Krume me nr. Nipt-i J76418903B  ofron vleren sipas formularit te ofertes 

596,422,234.94 (pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e njëzetë e dy 

mijë e dyqind e tridhjetë e katër pikë nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, pikët 

totale të marra është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Patos ,zyra e protokoll arshives 

dokumentat origjinale ose kopje te noterizuara ,sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda  5  ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

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

procedura do të anullohet, 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 09.10.2020 

Ankesa: ka ose jo NUK KA  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë. 

 

TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Rajmonda BALILAJ 


