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     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

  BASHKIA KAMËZ 
                                                                                                      

Nr.____Prot.                                                                                              Kamëz më ___.___.2021 

  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Për: Bashkimi i Operatoreve  ekonomik “ILIRIADA” shpk,  & ”4 AM” shpk, me adresë : 

Tiranë, Rruga  Artan Lenja, pallati 8 katesh, shkalla 1, kati 2,  & E Elbasanit, Nd.88 H.1, njesia  

bashkiake Nr.2, 1003, Tiranë. 

* * * 

Procedura e prokurimit: “E hapur ” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82809-12-22-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndërtimi i rrjetit KUZ dhe furnizimi me uje i zones Valias i 

Ri 

Fondi limit : 636,247,828(gjashteqind e tridhjete e gjashte milion e dyqind e dtyzet e shtate mije 

e teteqind e njezet e tete)leke pa tvsh. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  12(dymbedhjete)muaj 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [____.___.2020]  

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

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me date 27.01.2021 

këta ofertues: 

 

1.  “ILIRIADA” shpk & ”4 AM” shpk,                                                J61828125L & K92005016L  

  Emri i plotë i shoqërisë                                   numri i NIPT-it    

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 633,061,314.16 lekë pa tvsh, dhe 755,900,776.99 

lekë me tvsh. 

2. “ARKONSTUDIO”shpk                                                                           L42019004I 
Emri i plotë i shoqërisë                                      numri i NIPT-it    

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 636,238,315.56 lekë pa tvsh, dhe 760,467,738.67 

lekë me tvsh. 

3. “BAMI” shpk                                                                                               J94416206R 
Emri i plotë i shoqërisë                                         numri i NIPT-it  

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 636,244,675.75 lekë pa tvsh, dhe 760,664,010.9 

lekë me tvsh. 

4. “BE-IS”shpk                                                                                                   K71412003A 
Emri i plotë i shoqërisë                                         numri i NIPT-it  

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 636,182,390.6 lekë pa tvsh, dhe 759,708,948.7 

lekë me tvsh. 

 

Janë te skualifikuar 
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1“BAMI” shpk                                                                                               J94416206R 
Emri i plotë i shoqërisë                                         numri i NIPT-it  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacionin sipas kerkesave te percaktuar ne DST. 

2. BE-IS”shpk                                                                                                    K71412003A 
Emri i plotë i shoqërisë                                         numri i NIPT-it  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kërkesën e pikës 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 2. 3 .2 qe 

duhet të ketë nje punesim mesatar, me jo më pak se 400 punonjes, për periudhën (Nentor 2019 

– Tetor 2020). 

 Operatori ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit shtojca 12, 

“Kriteret e Veçanta te Kualifikimit” pasi Sipas pikes 1 mungojne shtojcat 1/1, shtojca 5, 

Shtojca 7, shtojca 8/1 Shtojca 10, shtojca 11. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kërkesën e pikës 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 2.3.6 

mungojne: 

- 1 (nje) inxhinier agrar 

- 2 (dy) inxhinier topograf 

- 1 (nje) kimist mjedisi i certifikuar si Pergjegjes per mbrojtjen dhe menaxhimin e demeve ne 

mjedis. 

Per punonjesit e mesiperm te paraqitet Kontrate pune e vlefshme, Diplome, CV,certifikate te rezultojne 

te siguruar ne listepagesa min 12 muajt e fundit. 

- Operatori ekonomik nuk përmbush kërkesën e pikës 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 2.3.7 mungojne 

         Nr. I punonjeseve (Eskavatoristeve) nga 10 te kerkuar ka vetem 7 

    •    Operatori ekonomik nuk përmbush kërkesën per makinerite e kerkuara sipas kritereve 

 Mungon deklarata ku autoriteti kontraktor rezervon te drejten per te verifikuar disponueshmenine e 

mjeteve ne terren. 

 Mungon deklarata qe makinerite nuk jane te angazhuara ne ndonje pune apo firme tjeter. 

 Operatorit Ekonomik I mungojne certefikatat e vlefshmerise si me poshte. 

 

EN-ISO 14001 ;2004 (sistemi i menaxhimit te mjedisit) 

EN. ISO 9001-2015 (sistemi i menaxhimit te cilesise) 

EN. OHSAS 18001 2007 (sistemi i menaxhimit te shendetit dhe sigurise ne pune. 

SA. 8000; 2004( sistemi i pergjegjesise sociale. 

•  Mungon Kontrata per me laboratorin kompetent per testimin e betonit si dhe kokumentat e akreditimit 

te laboratorit 

3. ARKONSTUDIO”shpk                                                                           L42019004I 
Emri i plotë i shoqërisë                                      numri i NIPT-it 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Operatori ekonomik nuk i plotëson kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit shtojca 12, 

“Kriteret e Veçanta te Kualifikimit” pasi: Sipas pikes 1 mungojne shtojcat 5,7,8/1,9, 

Operatori ekonomik nuk përmbush kërkesën e pikës 2.2 “Kapaciteti ekonomik”, nënpika 2.2.3. 

  Operatori ekonomik nuk përmbush kërkesën e pikës 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 2. 3.1 

pasi nuk permbush vleren e puneve te tre viteve te fundit te jete sa dyfishi i vleres se cmimit 

limit te tenderit ne proces. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kërkesën e pikës 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 2. 3 .5 

Licensa profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e puneve te kontrates duhet 

te permbaje kategorite e meposhtme:  
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N-6/C diga dhe tunele hidroteknike. 

NP-7/F Ujesjellsa,gazsjellsa,vajsjelles,vepra kullimi dhe vaditje. 

NS-9/E punime strukturore special. 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kërkesën e pikës 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 2. 3 .2 qe 

duhet të ketë nje punesim mesatar, me jo më pak se 400 punonjes, për periudhën (Nentor 2019 

– Tetor 2020). 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kërkesën e pikës 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 2.3.3 

mungojne 

1 (nje) Inxhinier ndertimi;profili Gjeoteknik 

1 (nje) Inxhinier Mekanik drejtimi materiale 

2 (dy) Inxhinier Topograf 

 Operatori ekonomik nuk përmbush kërkesën e pikës 2.3 “Kapaciteti teknik”, nënpika 2.3.12 

pasi Operatorit Ekonomik I mungon ne perberje te stafit Nje Mjek. 

  Operatorit Ekonomik I mungon kontrata me laboratorin e testimit te betonit. 

  Mungon kontrata si dhe autorizimi i prodhuesit distributor, per mallrat e meposhtem 

Tuba te brinjezuar 

Tuba pe. Pn. 16 

Tuba pe pn. 20 

Tuba ppr pn 16 

 Mungojne katalogjet e tubave 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Bashkimin e Operatoreve  

ekonomik “ILIRIADA” shpk & ”4 AM” shpk, me adresë : Tiranë, Rruga  Artan Lenja, pallati 

8 katesh, shkalla 1, kati 2,  & E Elbasanit, Nd.88 H.1, njesia  bashkiake Nr.2, 1003, Tiranë, se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 633,061,314.16 lekë pa tvsh, dhe 

755,900,776.99 lekë me tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë 

dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).  

 

*** 

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

do te anullohet për mosplotësim të numrit minimal të konkurentëve në bazë të ligjit për 

prokurimet publike Nr.9643 datë 20.11.2006, të ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.02.2021. 

Ankesa: ka ose jo____JO__________ 

 

Nëpunësi i Autorizuar 

Hasan BARA 

 

_________________________ 

ZV.KRYETAR / DREJTOR KABINETI 
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