
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VAU DEJES

Nr. _____. Prot Datë

____/___/2019

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për Shoqërinë: “Shoqëritë JV “MANDI 1 sh.p.k” me NIPT J77506315C me adresë: Lezhë,

Mamurras dhe “STERKAJ sh.p.k” me NIPT J68310708M, me adresë: Tiranë, Njësia

Bashkiake numër 5, Blv “Bajram Curri”, mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B, kati 2

Proçedura e Prokurimit: “Kërkesë për Propozim” punë.

Numri i Referencës se procedurës/lotit: REF-11331-02-28-2019

Përshkrim i shkurtër i Kontratës: “Ndërtim trotuari nga kryqëzimi i Rranxave deri ne

Fshatin Bushat”, me fond limit: 2.500.000 ( dy milion e pesëqind mijë) lekë pa T.V.SH, me

afat kohor për ekzekutimin: 14 dite kalendarike.

Burimi i Financimit: “Të ardhurat e veta + Transfertë ”.

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 19.03.2019 ora 10:00

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 9 datë 04.03.2019.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në këtë proçedure 3 operatorë ekonomikë me vlerat

përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik: JV “MANDI 1 sh.p.k” me NIPTJ77506315C me adrese: Lezhe,

Mamurras dhe “STERKAJ sh.p.k” me NIPT J68310708M, me adrese: Tirane, Njesia

Bashkiake numër 5, Blv “Bajram Curri”, mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B,kati 2.

Ku ka paraqitur ofertën me vlerë: 2.208.964 ( dy milion e dyqind e tetë mijë e nëntëqind

e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa tvsh ose 2.650.757 ( dy milion e gjashtëqind e pesëdhjetë

mije e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë me tvsh.

2. Operatori ekonomik: “OUEN “ shpk me NIPT K17529215O me adresë: Kukes, Malzi

Shemri Lagjia Shemri, Rruga Nacionale Shemri-Kukes km2, Zona Kadastrale nr 3335,

Nr pasurie 593/1. Ku ka paraqitur ofertën me vlerë: 2.292.265 ( dy milion e dyqind e

nëntëdhjete e dy mije e dyqind e gjashtëdhjetë e pesë ) lekë pa tvsh dhe 2.750.718( dy

milion e shtatëqind e pesëdhjete mije e shtatëqind e tetëmbëdhjete) lekë me tvsh.

3. Operatori ekonomik: “2N “ shpk me NIPT L31615017L me adresë Tirane, Paskuqan,

Lagjia Paskuqan Fushe, Rruga Demokracia, Pallati nr 2, kati i pare. Ku ka paraqitur



ofertën me vlerë: 2.262.982,1 ( dy milion e dyqind e gjashtëdhjetë e dy mije e nëntëqind

e tetëdhjete e dy presje një) lekë pa tvsh dhe 2.715.578,52 ( dy milion e shtatëqind e

pesëmbëdhjetë mije e pesëqind e shtatëdhjetë e tetë presje pesëdhjetë e dy) lekë me tvsh.

 Eshtë Skualifikuar operatori ekonomik :

1. “2N” shpk Arsyet e skualifikimit:

Nuk përbush kërkesat sipas DST:

Është përllogaritur gabim oferta, pasi ne zerin “Gërmim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³,
ne kanale gjerësi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk ne mjet”janë ndryshuar sasitë.
Duhej te ishte sasia 200 m³ x 260=52000 qe e qon ofertën ne 2240755 leke dhe jo 2262982
leke.
2.3 Për kapacitetin teknik:  

2. Operatori duhet te ketë ne listëpagese stafin teknik te mëposhtëm:

 një inxhinier ndërtimi,

 një inxhinier gjeodet/topograf.

 një inxhinier Mjedisi.

Kualifikimet dhe eksperienca e stafit qe do te realizoje zbatimin e objektit, te vërtetuara për
secilin punonjës me diplome, Liçensë dhe kontrate pune.
Pasi: nuk vërtetohen dot për muajin shkurt 2019 sepse nuk janë paraqitur listpagesat për
kete muaj.

5. Disponimi i mjeteve te mëposhtme pronësi/qera:
Mjetet Sasia

Mjet transporti vetëshkarkues (kamion) me kapacitet
mbajtës mbi 10 ton

1 cope

Autobot uji 1 cope

Ekskavator me goma 1 cope

Gjenerator 100kw 1 cope

Betoniere 3 cope

Kamionçinë me kapacitet mbajtës mbi 1.5 ton 1 cope

Vibrator për pllaka trotuari 2 cope

Vibrator betoni 2 cope

Për mjetet që shënohen në regjistra publikë duhet të paraqitet:
a) dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit:
b)leje qarkullimi;
c)çertifikaten e kontrollit teknik;
d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm);
f)çertifikatën për transport mallrash brenda vendit, (e vlefshme),
g) licence e shoqërisë per transport.

Për mjetet e siguruara me qera duhet të paraqitet:
a)dokumenti qe vërteton regjistrimin e tij;
b) leje qarkullimi;
c)çertifikaten e kontrollit teknik,
d)siguracionin e mjetit,(i vlefshëm);



f)çertifikatën për transport mallrash brenda vendit, (e vlefshme).
Mjetet të shoqërohen me kontratën përkatëse te qerase/furnizimit, e vlefshme për te gjithë
periudhën e realizimit te kontratës, objekt i këtij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet
te jene aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes.
Për mjetet e marra me qera të të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirasë ku të
specifikohet objekti i prokurimi ne fjalët si dhe afati i saj.
Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme
dhe targa e mjetit.
Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë në çdo kohë deri në
përfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas shtojcës Nr. 10.
(Deklaratë nga administratori i shoqërisë ofertuese), si dhe deklarate nga administratori i
shoqërisë qe mjete e propozuara nuk janë te angazhuara ne ndonjë kontrate tjetër.
Pasi: për mjetet me targa AA393 PN dhe AA619KY çertifikata e transportit është lëshuar
ne emër te qiradhënësit për llogari te vet. Gjithashtu mungon Liçensa e shoqërisë për
transport.

6. Numri mesatar i punonjësve te operatorit ekonomik ofertues te siguruar për periudhën
Mars 2018-Mars 2019, te jete jo me i vogël se 30 punonjës, i vërtetuar nga organet
tatimore. Te shoqërohen me listëpagesat përkatëse të konfirmuara nga Drejtoria e
Tatimeve.

Pasi: mungojnë Listpagesat e muajit shkurt 2019. gjithashtu nga vërtetimi i kontributeve
te sigurimeve shoqërore figuron te jete me debi ne vlerën 410 873 leke.
Për sa më sipër ju s’kualifikoheni nga kjo proçedurë prokurimi!

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik: “JV

“MANDI 1 sh.p.k” me NIPTJ77506315C me adrese: Lezhe, Mamurras dhe “STERKAJ

sh.p.k” me NIPT J68310708M, me adrese: Tirane, Njësia Bashkiake numër 5, Blv “Bajram

Curri”, mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B,kati 2. Ku ka paraqitur ofertën me vlerë:

2.208.964 ( dy milion e dyqind e tetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa tvsh

ose 2.650.757 ( dy milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mije e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë)

lekë me tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme .

Rrjedhimisht, jeni i lutur te paraqisni pranë Bashkisë Vau Dejës, qyteti Vau Dejës sigurimin e

Kontratës, siç parashikohet ne dokumentet e tenderit, brenda (30 ditëve) nga dita e marrjes se

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, 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 27.03.2019.

Ankesa :Ska

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

KRYETARI

ZEF HILA


