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BASHKIA LEZHË 

Nr._______ prot.                                 Lezhë, më ____.____.2020 

 

Shtojca 15      

  

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

Data 12/11/2020 

 

Për: Operatorin Ekonomik CARA Shpk, me adrese Lagjja “Pjeter Budi”, Rruga “Abdi Mati”, 

Ndertese private Nr. 10, Burrel. 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozime/ Pune 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-76030-10-19-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemimi dhe Rikonstruksionin e Zyrës me 1 Ndalese” 

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 favorshme  

 

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

1- Operatori ekonomik “Drini A” shpk, me NUIS J67902505V, me ofertë ekonomike 

1,015,550 (nje milion e pesembedhjete mije e pesëqind e pesembedhjete) Lek pa Tvsh. 

 

2- Operatori ekonomik “2 N” shpk, me NUIS L31615017L, me ofertë ekonomike 927,865 

(nëntëqind e njezete e shtate mije e tetëqind e gjashtedhjete e pese) lekë pa TVSH. 

 

3- Operatori ekonomik “Cara” shpk, me NUIS K07729920F, me ofertë ekonomike 984,450 

(nëntëqind e tetedhjete e katër mije e katërqind e pesedhjete) Lek pa Tvsh. 

 

4- Operatori ekonomik “Meni” shpk, me NUIS J61909018W, me ofertë ekonomike 

1,135,730 (nje milion njeqind e tredhjetë e pese mije e shtatëqind e tridhjete) Lekë pa 

TVSH. 

 

5- Operatori ekonomik “Nika” shpk, me NUIS J76705047U, me ofertë ekonomike 833,220 

(tetëqind e tridhjete e tre mije e dyqind e njezet) Lekë pa TVSH. 
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1- Operatori ekonomik “Drini A” shpk, me NUIS J67902505V, me ofertë ekonomike 

1,015,550 (nje milion e pesembedhjete mije e pesëqind e pesembedhjete) Lek pa Tvsh. 

 

2- Operatori ekonomik “2 N” shpk, me NUIS L31615017L, me ofertë ekonomike 927,865 

(nëntëqind e njezete e shtate mije e tetëqind e gjashtedhjete e pese) lekë pa TVSH. 

 

3- Operatori ekonomik “Meni” shpk, me NUIS J61909018W, me ofertë ekonomike 

1,135,730 (nje milion njeqind e tredhjetë e pese mije e shtatëqind e tridhjete) Lekë pa 

TVSH. 

 

4- Operatori ekonomik “Nika” shpk, me NUIS J76705047U, me ofertë ekonomike 833,220 

(tetëqind e tridhjete e tre mije e dyqind e njezet) Lekë pa TVSH. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1- Operatori Ekonomik “Drini A” shpk, me NUIS J67902505V. 

 

Nga Verfikimi ne SPE rezulton se Operatori Ekonomik nuk plotëson kriterin e vendosur ne DST 

konkretisht piken 2.2.3 ne te cilen kerkohet: 

2.2.3 Dëshmi për fuqinë mesatare punëtore të operatorit ekonomik: 

a- Për të provuar se ka përvoje e duhur, operatori duhet të dëshmoje se ka të punësuar 

mesatarisht të paktën 10 (dhjete) punonjës, me kohë të plotë, për periudhën Qershor 2020 – 

Shtator 2020 të dëshmuar me;  

b- List-pagesat e punonjësve të plotësuar rregullisht sipas formatit e percaktimeve qe kerkohet 

nga legjislacioni ne fuqi per secilin nga muajt ne periudhen e mesiperme. 

c- Pjese e stafit te  shoqerise dhe  te figuroje  ne Licensen e kompanise: 

Inxhinier Ndertimi  1    

d- Drejtuesi teknik të mësipërm, duhet të jetë ne Listëpagesat të paktën për periudhën Qershor 

2020–Shtator, si dhe të figurojnë në licensën e shoqërisë.  

e- Dokumentat qe duhet te paraqiten:- kontratë pune e vlefshme- diploma-CV-Libreze pune 

e-Krahas stafit te mesiperm te kete te punesuar staf mbeshtetes si me poshte:-Teknik ndertimi – 

2; -Murator-1 -Bojaxhi-1 -Suvatues-1 -Pllaka shtrues-1 -Elektricist-1 -Shofer-1. Operatori 

ekonomik te paraqes per stafin e mesiperm kontratat te punës dhe stafi i mesiperm te figuroje ne 

listepagesat e shoqerise minimalisht 4 muajt e fundit.  

KVO konstaton se OE nuk ka ngarkuar ne SPE informacion per 2 teknik ndërtimi, per te 

cilët mungojnë kontratat e punës, si dhe nga 3 punonjes te kërkuar (Murator-1;-Suvatues-

1;-Pllaka shtrues-1) ka ngarkuar ne SPE  vetëm kontraten per 1 punonjes nga 3 te kërkuar 

duke mos dhene informacion per 2 punonjesit e tjerë. 
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Nisur nga konstatimet e mësipërme KVO vlerëson se OE nuk plotëson kete kriter te 

vendosur ne DST 

Komisioni i vleresimit te ofertave mbeshtetur në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht se: 

“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për 

sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen 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;” si dhe ne në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të 

këtij neni, 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 dokumentat e tenderit” 

vendosi te refuzoje oferten e OE “Drini A” per mospermbushje te kritereve te vecanta 

kualifikuese. 

Sa më sipër, në mbështetje të nenit 46, 53, 54 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” të ndryshuar, Operatorevi Ekonomik “Drini A” shpk, skualifikohet. 

 

2- Operatori ekonomik “2 N” shpk, me NUIS L31615017L. 

 

Nga Verfikimi ne SPE rezulton se Operatori Ekonomik nuk plotëson kriteret e veçanta te 

kualifikimit te vendosur ne DST konkretisht: 

 b. Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1; 

e. Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 9 ; 

KVO gjate verifikimit ne SPE konstatoi se per shtojcen 1/1 OE nuk ka shenuar asnje nga 

opsionet nese: 

a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa 

komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;  

    

b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë 

konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet 

bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet 

e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve 

ekonomikë ose nënkontraktimit).   

Si rrjedhoje e kësaj KVO nuk ka informacion mbi mënyrën e paraqitjes se ofertës ne menyre te 

pavarur apo eshte konsultuar me OE te tjere.  

Vlen te theksohet se mos shënimi i asnjë prej opsioneve e ben kete shtojce te pavlefshme sepse 

nuk jepet informacioni per te cilën eshte miratuar kjo shtojce nga autoritetet përkatëse. 

Gjithashtu OE nuk ka plotësuar shtojcën 9 te kërkuar ne DST sipas formatit te miratuar nga 

autoriteti përkatëse duke mos hedhur asnjë te dhene ne tabelën e kerkuar, ne lidhje me llojin e 

mjetit, targat, Nr. i Lejes se Qarkullimit dhe nr. i Shasise por vetem ka ngarkuar nje deklerate qe 

disponon mjete duke e bere kete shtojce te pavleshme. 
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Nisur nga konstatimet e mësipërme KVO vlerëson se OE nuk plotëson kete kriter te 

vendosur ne DST 

Komisioni i vleresimit te ofertave mbeshtetur në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht se: 

“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për 

sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen 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;” si dhe ne në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të 

këtij neni, 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 dokumentat e tenderit” 

vendosi te refuzoje oferten e OE “2 N” shpk per mospermbushje te kritereve te vecanta 

kualifikuese. 

Sa më sipër, në mbështetje të nenit 46, 53, 54 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” të ndryshuar, Operatorevi Ekonomik “2 N” shpk, skualifikohet. 

 

3- Operatori ekonomik “Meni” shpk, me NUIS J61909018W  

Nga Verfikimi ne SPE rezulton se Operatori Ekonomik nuk plotëson kriteret e veçanta te 

kualifikimit te vendosur ne DST konkretisht: 

 e. Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 9 ; 

KVO veren se OE nuk ka plotësuar shtojcën 9 te kërkuar ne DST sipas formatit te miratuar nga 

autoriteti përkatëse duke mos hedhur asnjë te dhene ne tabelën e kerkuar, ne lidhje me llojin e 

mjetit, targat, Nr. i Lejes se Qarkullimit dhe nr. i Shasise por vetem ka ngarkuar nje deklerate qe 

disponon mjete duke e bere kete shtojce te pavleshme. 

 

Nisur nga konstatimet e mësipërme KVO vlerëson se OE nuk plotëson kete kriter te 

vendosur ne DST 

Komisioni i vleresimit te ofertave mbeshtetur në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht se: 

“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për 

sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen 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;” si dhe ne në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të 
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këtij neni, 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 dokumentat e tenderit” 

vendosi te refuzoje oferten e OE “Meni” shpk per mospermbushje te kritereve te vecanta 

kualifikuese. 

Sa më sipër, në mbështetje të nenit 46, 53, 54 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” të ndryshuar, Operatorevi Ekonomik “Meni” shpk, skualifikohet. 

 

4- Operatori ekonomik “Nika” shpk, me NUIS J76705047U  

 

Nga Verfikimi ne SPE rezulton se Operatori Ekonomik nuk plotëson kriterin e vendosur ne DST 

konkretisht piken 2.2.6 ne te cilen kerkohet: 

2.2.6 Çdo ofertues do te paraqese PLANIN E SIGURISE NE KANTIER Per punimet ne 

objekt ne format sipas VKM nr. 692 date 13.12.2001 “Per masat e vecanta te sigurimit dhe 

ruajtjes se shendetit ne pune, te ndryshuar me VKM nr. 742 date 06.11.2003.sipas kerkesa, si 

rrethimi provizor, depozitimi i materialeve kryesore, ambientet e kantierit, rruge kalimet, tabelat 

e sig. teknik etj. 

KVO veren se OE nuk ka ngarkuar ne SPE nje plan sigurie ne kantier sipas pike se mesiperme I 

cili eshte nje kriter shume i rendesishem per mbarevajtjen e punimeve.  

Nisur nga konstatimet e mësipërme KVO vlerëson se OE nuk plotëson kete kriter te 

vendosur ne DST 

Komisioni i vleresimit te ofertave mbeshtetur në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet shprehimisht se: 

“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, 

pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për 

sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohen 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;” si dhe ne në nenin 53, pika 3 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, ku parashikohet: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të 

këtij neni, 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 dokumentat e tenderit” 

vendosi te refuzoje oferten e OE “Nika” shpk per mospermbushje te kritereve te vecanta 

kualifikuese. 

Sa më sipër, në mbështetje të nenit 46, 53, 54 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik” të ndryshuar, Operatorevi Ekonomik “Nika” shpk, skualifikohet. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori ekonomik “Cara” shpk, 

me NUIS K07729920F dhe me adrese Lagjja “Pjeter Budi”, Rruga “Abdi Mati”, Ndertese 

private Nr. 10, Burrel, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 984,450 (nëntëqind 
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e tetedhjete e katër mije e katërqind e pesedhjete) Lek pa Tvsh është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Lezhe (zyra e protokollit) dokumentat e 

noterizuara te tenderit dhe sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 04/11/2020 

 

Ankesa: Nuk Ka 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

KRYETARI 

PJERIN NDREU 

                                                 
 

 

 

 

 

 

     


