
1
Lgj. Nr. 1, Sheshi “Liria”, tel& fax +355 52 2/223 10, www..durres.gov.al/, e-mail:info@durres.gov.al

BASHKIA DURRËS
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr._______prot. Durrës, më____.____.2019

Lënda : Formulari i Njoftimit të Fituesit

Për: LIQENI VII+NDREGJONI, adresa: Durres, Shkozet, Lagja nr.14.

Procedura e prokurimit: Proçedurë “E hapur” Punë

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-18150-04-15-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës : “ Rikonstruksion shkolla 9 vjecare Hajdar Dushi ”, me fond limit:
67’612’000 lekë, sasia sipas preventivit, afati 150 ditë.

Publikime të mëparshme(nëse zbatohet):Buletini i Njoftimeve Publike. [Nr.16 datë 23 Prill 2019]

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. NIKA J76705047U
Vlera 36’979’128 (tridhjetë e gjashtë milion e nentëqind e shtatëdhjetë e nentë mijë e njëqind e njezetë
e tetë) lekë.
2. INA J61814009W
+A.L-ASFALT K8151108A
Vlera 43’514’400 (dyzetë e tre milion e pesëqind e katërmbedhjetë mijë e katërqind) lekë.
3. ARKONSTUDIO L42019004I
+Ed Konstruksion K61625001I
Vlera 47’215’233 (dyzetë e shtatë milion e dyqind e pesëmbedhjetë mijë e dyqind e tridhjetë e tre)
lekë.
4. K A C D E D JA K51712017A
+ ALTEC K57923807W
Vlera 47’324’984 (dyzetë e shtatë milion e treqind e njezetë e katër mijë e nentëqind e tetëdhjetë e
katër) lekë.
5. K.M.K L78223801E
+ Caushi M L88419801O
+ SINDER AB K01531003W
+ 2N L31615017L
+ ALBKONSTRUKSION J62903360G
+SARDO K13120402W
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Vlera 47’903’914 (dyzetë e shtatë milion e nentëqind e tre mijë e nentëqind e katërmbedhjetë) lekë.
6. EURONDERTIMI 2000 K02003001O
Vlera 52’707’490 (pesedhjetë e dy milion e shtatëqind e shtatë mijë e katërqind e nentëdhjetë) lekë.
7. LIQENI VII K01730502W
+ NDREGJONI K31329048I
Vlera 55’806’699 (pesedhjetë e pesë milion e tetëqind e gjashtë mijë e gjashtëqind e nentëdhjetë e
nentë) lekë.
8. S I R E T A 2F K51501008J
Vlera 57’777’777 (pesedhjetë e shtatë milion e shtatëqind e shtatëdhjete e shtatë mijë e shtatëqind e
shtatëdhjetë e shtatë) lekë.
9. “SHPRESA”SHPK K67917301H
Vlera 57’786’271 (pesedhjetë e shtatë milion e shtatëqind e tetëdhjete e gjashtë mijë e dyqind e
shtatëdhjetë e një) lekë.
10. RAFIN COMPANY L52125110A
+ “B-93” J62903508R
+TOTILA K13001010G
Vlera 58’770’558 (pesedhjetë e tetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e
tetë) lekë.
11. PEPA GROUP L42215009L
+JUNIK J68007522L
Vlera 59’166’828 (pesedhjetë e nentë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e
njëzetë e tetë) lekë.
12. LEON KONSTRUKSION K71820009I
Vlera 61’526’861(gjashtëdhjetë e një milion e pesëqind e njëzetë e gjashtë mijë e tetëqind e
gjashtëdhjetë e një) lekë.
13. AIR KOMPONENT L38820501I
Nuk ka paraqitur oferte.
14. ELDA-VL K67106202W
Nuk ka paraqitur oferte.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

1. NIKA J76705047U
2. INA J61814009W
+A.L-ASFALT K8151108A

3. ARKONSTUDIO L42019004I
+Ed Konstruksion K61625001I

4. K A C D E D J A K51712017A
+ALTEC K57923807W

5. K.M.K L78223801E
+ Caushi M L88419801O
+ SINDER AB K01531003W
+ 2N L31615017L
+ ALBKONSTRUKSION J62903360G
+ SARDO K13120402W
6. EURONDERTIMI 2000 K02003001O
7. S I R E T A 2F K51501008J
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8. RAFIN COMPANY L52125110A
+ “B-93” J62903508R
+TOTILA K13001010G

9. LEON KONSTRUKSION K71820009I
10. AIR KOMPONENT L38820501I

11. ELDA-VL K67106202W

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- Për operatoret ne bashkim NIKA+Rroku GUEST me vlere te ofertes 36’979’128 lekë, Komisioni i
Vleresimit te Ofertave, gjate leximit te ofertes se tyre konstatoi, se ne formularin e ofertes ku eshte
paraqitur dhe preventivi i punimeve, rezulton se mungojne 30(tridhjete) zera punimesh, e perkatesisht
zerat me numer rendor nga 1(nje) deri ne 30(tridhjete) (bashkangjitur preventivi i operatoreve
NIKA+Rroku GUEST.
KVO vendos qe bashkimi i operatoreve ekonomik NIKA+Rroku GUEST te mos kualifikohet.

- Për operatoret ne bashkim INA+A.L-ASFALT me vlere te ofertes 43’514’400 lekë, Komisioni i
Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve
per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se:
- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën f, eshte kerkuar:

Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 33’806’000 lekë, të realizuar gjatë tri
viteve të fundit; ose Punë të ngjashme ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë tri
viteve të fundit, është jo më e vogël se 135’224’000 lekë; Si dëshmi për punë të ngjashme kërkohet:
kontratën/kontratat me autoritetet kontraktore publike apo private të shoqëruara me faturën/faturat tatimore,
formular vlerësimi sipas shtojcës e shoqëruar me akt kolaudimin dhe situacionet.

Operatori ekonomik ne bashkim AL-ASFALT ka paraqitur per Punë të ngjashme për një objekt të vetëm, nje
kontrate te vetme, e perfunduar me date 07.10.2016, e cila ka si objekt, rikonstruksion rruge dhe jo
rikonstruksion shkolle objekt e kesaj procedure.

- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën k, i ndryshuar me shtojce, kerkuar si
me poshte;
Kërkohet certifikatë ISO 9001 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara më poshtë:
 Kaldaje çeliku

Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel Q= 140kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 200 kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 248kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Pompe binjake e terminaleve (inverter) prurja 18 m3/ h: - prevalenca 250 kPa;- lidhjet DN 65, Pn 16:- fuqia
elektrike 2 x 1.5 KW: rryma 2 x 5.4 A:- ushqimi 3F/ 230 V/50Hz
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 Ndricues rrethore LED me24w , 6000K,2400lm,295x295mmX37
 Ndricues rrethore LED me 18w , 4000K,1800lm,220x220mm
 F.V.Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000lm per palester

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me marrëveshje
bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis
ofertues-distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: telefon, e-mail, website, etj, kjo e
nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike,
katalog etj.) të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.

Operatoret ekonomike ne bashkim INA+A.L-ASFALT duke mos qene vete prodhues per produktet e
sipecituara, nepermjet operatorit ne bashkim INA, kane bere marreveshje bashkepunimi me distributor
te prodhueseve te ketyre produkteve, por dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) i kane të pa
përkthyera dhe te pa noterizuara në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e
tenderit, kriter i kerkuar po ne shtojcen 12 te dokumentave te tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e
përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me
një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.

- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën l, jane kerkuar:
List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashte muajt e fundit (Tetor, Nentor,
Dhjetor te vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars te vitit 2019), ku numëri i punonjësve të jetë
minimumi 62 persona me kohë të plotë pune, përfshirë ketu, numrin e punonjëseve të stafit sipas
pikës “h”, “Stafi teknik i shoqërisë” dhe punonjesit te cilet jane pjese perberse te pikes “g”,
“Liçensa profesionale e shoqerisë”.....

Operatori ekonomik ne bashkim AL-ASFALT ne Liçencen e tj profesionale te shoqerisë, Regjistruar ne
Regjistrin themeltar qe nga data: 16.05.2018, njerin nga punonjesit e kesaj licence, e pikerisht,
Drejtuesin Teknik: BRIAN OSMANAGAJ, nuk e ka perfshire ne List pagesat sipas formulareve
standarte për sigurimet. Punedhenesi A.L-ASFALT kishte detyrimin qe ne baze te Ligjit “Per sigurimet
shoqerore ne Republiken e Shqiperise” detyrohet te derdhe kontributin e sigurimeve shoqerore dhe
shendetsore per cdo punemarres.
KVO vendos qe bashkimi i operatoreve ekonomik INA+A.L-ASFALT te mos kualifikohet.

- Për operatoret ekonomik ne bashkim ARKONSTUDIO+ED KONSTRUKSION me vlere te ofertes
47’215’233 lekë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit
per permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se:
- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën l, jane kerkuar:

List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashte muajt e fundit (Tetor, Nentor,
Dhjetor te vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars te vitit 2019), ku numëri i punonjësve të jetë
minimumi 62 persona me kohë të plotë pune, përfshirë ketu, numrin e punonjëseve të stafit sipas
pikës “h”, “Stafi teknik i shoqërisë” dhe punonjesit te cilet jane pjese perberse te pikes “g”,
“Liçensa profesionale e shoqerisë”.....

Operatori ekonomik ne bashkim ED KONSTRUKSION ne Liçencen e tj profesionale te shoqerisë,
Regjistruar ne Regjistrin themeltar qe nga data: 21.11.2018, njerin nga punonjesit e kesaj licence, e
pikerisht, Drejtuesin Teknik: BLEDAR BREGU, nuk e ka perfshire ne List pagesat sipas formulareve
standarte për sigurimet. Theksojme se operatori ekonomik ose punedhenesi ED KONSTRUKSION ka
lidhur dhe nje “Kontrate Punesimi”, me daten 26.09.2018, pa afat, me punemarresin BLEDAR
BREGU ne profesionin Inxhinier Hidroteknik, per te cilin nuk ka respektuar kushtet e kesaj kontrate ne
lidhje kontributin e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore. Punedhenesi kishte detyrimin qe ne baze te
Ligjit “Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise” detyrohet te derdhe kontributin e
sigurimeve shoqerore dhe shendetsore per cdo punemarres.



5
Lgj. Nr. 1, Sheshi “Liria”, tel& fax +355 52 2/223 10, www..durres.gov.al/, e-mail:info@durres.gov.al

KVO vendos qe bashkimi i operatoreve ekonomik ARKONSTUDIO+ED KONSTRUKSION te mos
kualifikohet.

- Për operatoret ekonomik ne bashkim K A C D E D J A+ALTEC me vlere te ofertes 47’324’984 lekë,
Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen
e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se:
- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën l, jane kerkuar:

List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashte muajt e fundit (Tetor, Nentor,
Dhjetor te vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars te vitit 2019), ku numëri i punonjësve të jetë
minimumi 62 persona me kohë të plotë pune, përfshirë ketu, numrin e punonjëseve të stafit sipas
pikës “h”, “Stafi teknik i shoqërisë” dhe punonjesit te cilet jane pjese perberse te pikes “g”,
“Liçensa profesionale e shoqerisë”.....

Operatori ekonomik ne bashkim ALTEC punonjesit te cilet jane pjese perberse te pikes “g”, “Liçensa
profesionale e shoqerisë” e konkretisht drejtuesit teknik: Inxhinier Ndertimi Nevila Lalazi, Inxhinier
Elektrik Rakip Bogdani, Inxhinier Mekanik Dashamir Cutra dhe inxhinier Ilir Dhuli, nuk jane me kohë
të plotë pune.

- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën k, i ndryshuar me shtojce, kerkuar si
me poshte;
Kërkohet certifikatë ISO 9001 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara më poshtë:

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel Q= 140kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 200 kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 248kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Pompe binjake e terminaleve (inverter) prurja 18 m3/ h: - prevalenca 250 kPa;- lidhjet DN 65, Pn 16:- fuqia
elektrike 2 x 1.5 KW: rryma 2 x 5.4 A:- ushqimi 3F/ 230 V/50Hz

 Ndricues rrethore LED me24w , 6000K,2400lm,295x295mmX37
 Ndricues rrethore LED me 18w , 4000K,1800lm,220x220mm
 F.V.Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000lm per palester

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me marrëveshje
bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis
ofertues-distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: telefon, e-mail, website, etj, kjo e
nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike,

katalog etj.) të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.

Operatoret ekonomik ne bashkim K A C D E D J A+ALTEC duke mos qene vete prodhues per
produktet e sipecituara, nepermjet operatorit ne bashkim K A C D E D J A, kane bere marreveshje
bashkepunimi me distributor te prodhueseve te ketyre produkteve, por dokumentat teknike (prospekte teknike,
katalog etj.) i kane të pa përkthyera dhe te pa noterizuara në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që
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kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kerkuar po ne shtojcen 12 te dokumentave te tenderit, ku thuhet:
“Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të
shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
Per ndricuesit mungon ISO 9001 e prodhuesit.

KVO vendos qe bashkimi i operatoreve ekonomik K A C D E D J A+ALTEC te mos kualifikohet.

- Për operatoret ekonomik ne bashkim K.M.K+ Caushi M+ SINDER AB+ 2N+
ALBKONSTRUKSION+ SARDO me vlere te ofertes 47’903’914 lekë, Komisioni i Vleresimit te
Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim,
të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se:
- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën k, i ndryshuar me shtojce, kerkuar si
me poshte;
Kërkohet certifikatë ISO 9001 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara më poshtë:
 Dritare d/alumini plastike me dopio xham

 Vetrate d/alumini plastike me dopio xham

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel Q= 140kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 200 kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 248kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Pompe binjake e terminaleve (inverter) prurja 18 m3/ h: - prevalenca 250 kPa;- lidhjet DN 65, Pn 16:- fuqia
elektrike 2 x 1.5 KW: rryma 2 x 5.4 A:- ushqimi 3F/ 230 V/50Hz

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me marrëveshje
bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis
ofertues-distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: telefon, e-mail, website, etj, kjo e
nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike,

katalog etj.) të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.

Operatoret ekonomik ne bashkim K.M.K+ Caushi M+ SINDER AB+ 2N+ ALBKONSTRUKSION+
SARDO, duke mos qene vete prodhues per produktet e sipecituara, nepermjet operatorit ne bashkim
K.M.K, kane bere marreveshje bashkepunimi me distributor te prodhueseve te ketyre produkteve, por
nuk kane paraqitur dokumenta teknike (prospekte teknike, katalog etj.), te cilat do te pasqyronin specifikimet

teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.
KVO vendos qe bashkimi i operatoreve ekonomik K.M.K+ Caushi M+ SINDER AB+ 2N+
ALBKONSTRUKSION+ SARDO te mos kualifikohet.

- Për operatorin ekonomik EURONDERTIMI 2000 me vlere te ofertes 52’707’490 lekë, Komisioni i
Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve
per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se:
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- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën h, eshte kerkuar:
Stafi teknik i shoqërisë të ketë në përbërje nder te tjere dhe:

 Punëtori e specializuar në ndërtim:

Karpentier 5 punonjës,

Pllakashtrues 4 punonjës

Operatori ekonomik EURONDERTIMI 2000 per punonjesit e sipercituar nuk ka paraqitur
dokumentacion per te vertetuar profesionin, kerkuar ne DST.
- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën l, jane kerkuar:

List pagesat sipas formulareve standarte për sigurimet, për gjashte muajt e fundit (Tetor, Nentor,
Dhjetor te vitit 2018 dhe Janar, Shkurt, Mars te vitit 2019), ku numëri i punonjësve të jetë
minimumi 62 persona me kohë të plotë pune,....

Operatori ekonomik EURONDERTIMI 2000, mesatarisht per gjashte muajt e fundit e ploteson numrin
62 te punonjesve, por nuk jane me kohë të plotë pune.

- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën k, i ndryshuar me shtojce, kerkuar si
me poshte;
Kërkohet certifikatë ISO 9001 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara më poshtë:

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel Q= 140kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 200 kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 248kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Pompe binjake e terminaleve (inverter) prurja 18 m3/ h: - prevalenca 250 kPa;- lidhjet DN 65, Pn 16:- fuqia
elektrike 2 x 1.5 KW: rryma 2 x 5.4 A:- ushqimi 3F/ 230 V/50Hz

 Ndricues rrethore LED me24w , 6000K,2400lm,295x295mmX37
 Ndricues rrethore LED me 18w , 4000K,1800lm,220x220mm
 F.V.Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000lm per palester

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me marrëveshje
bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis
ofertues-distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: telefon, e-mail, website, etj, kjo e
nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike,

katalog etj.) të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.

Operatori ekonomik ne EURONDERTIMI 2000 duke mos qene vete prodhues per produktet e
sipecituara, ka bere marreveshje bashkepunimi me distributor te prodhueseve te ketyre produkteve, por
dokumentat teknike (prospekte teknike, katalog etj.) i ka të pa përkthyera dhe te pa noterizuara në ato pjesë që
pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kerkuar po ne shtojcen 12 te
dokumentave te tenderit, ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë
dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
KVO vendos qe operatori ekonomik EURONDERTIMI 2000 te mos kualifikohet.
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- Për operatorin ekonomik S I R E T A 2F me vlere te ofertes 57’777’777 lekë, Komisioni i Vleresimit
te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit per permbushjen e kritereve per
kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se:
- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën k, i ndryshuar me shtojce, kerkuar si
me poshte;
Kërkohet certifikatë ISO 9001 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara më poshtë:
 Dritare d/alumini plastike me dopio xham

 Vetrate d/alumini plastike me dopio xham

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel Q= 140kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 200 kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 248kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Pompe binjake e terminaleve (inverter) prurja 18 m3/ h: - prevalenca 250 kPa;- lidhjet DN 65, Pn 16:- fuqia
elektrike 2 x 1.5 KW: rryma 2 x 5.4 A:- ushqimi 3F/ 230 V/50Hz

 Ndricues rrethore LED me24w , 6000K,2400lm,295x295mmX37
 Ndricues rrethore LED me 18w , 4000K,1800lm,220x220mm
 F.V.Ndricues Led 2x36wW 125 cm ,ndricim natyral 3900k, 4000lm per palester

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me marrëveshje
bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis
ofertues-distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: telefon, e-mail, website, etj, kjo e
nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike,

katalog etj.) të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.

Operatori ekonomik S I R E T A 2F per produktet: Dritare d/alumini plastike me dopio xham dhe Vetrate

d/alumini plastike me dopio xham, ka paraqitur nje “KONTRATE FURNIZIMI”, e lidhur midis tij dhe
prodhuesit “USLUGA” sh.p.k me adrese Tirane, ku ky i fundit merr persiper te furnizoje me produktet
e sipercituara operatorin SIRETA 2F, por certifikata ISO 9001:2008 e prodhuesit “USLUGA” sh.p.k
eshte e pa vlefshme, pasi vlefshmeria e saj ka perfunduar qe me daten 14.11.2018.
Për produktet: Tre Kaldaja çeliku dhe Pompe binjake, operatori ekonomik S I R E T A 2F ka bere
marreveshje bashkepunimi me distributor te prodhueseve te ketyre produkteve, por dokumentat teknike
(prospekte teknike, katalog etj.) i ka të pa përkthyera dhe te pa noterizuara në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet
teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit, kriter i kerkuar po ne shtojcen 12 te dokumentave te tenderit,
ku thuhet: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të
huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
Për produktet: Ndricuesit Led, operatori ekonomik S I R E T A 2F, ka paraqitur nje “KONTRATE
FURNIZIMI”, e lidhur midis tij dhe prodhuesit “ELAL COM” sh.p.k me adrese Tirane, ku ky i fundit
merr persiper te furnizoje operatorin S I R E T A 2F me produktet e sipercituara. Furnizuesi “ELAL
COM” sh.p.k me ane te nje dokumenti deklaron se eshte shperndares te produkteve te ndricimit te
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shoqerise prodhuese NORDEX ILLUMINACIONE SRL, por certifikata ISO 9001:2008 e prodhuesit
“NORDEX S.r.l” eshte e pa vlefshme, pasi vlefshmeria e saj ka filluar me date 04.02.2016 dhe eshte e
vlefshme deri ne tre vjet, date 04.02.2019(mungon certifikata e rinovuar), theksojme se afati i
vlefshmerise eshte e shkruar ne fund te certifikates ISO, ne gjuhet Italisht dhe Anglisht, por ofertuesi,
nuk e ka perkthyer pjesen e vlefshmerise se certifikates, gjithashtu dokumentat teknike (prospekte teknike,

katalog etj.) i ka të pa përkthyera dhe te pa noterizuara në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen
në dokumentat e tenderit, kriter i kerkuar po ne shtojcen 12 te dokumentave te tenderit, ku thuhet: “Nëse
gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të
shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”.
KVO vendos qe operatori ekonomik S I R E T A 2F te mos kualifikohet.

- Për operatoret ekonomik ne bashkim RAFIN COMPANY+ “B-93”+ TOTILA me vlere te ofertes
58’770’558 lekë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit
per permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se:
- Në DST Shtojca 12, pika 2.3 “Për kapacitetin teknik”, në gërmën k, i ndryshuar me shtojce, kerkuar si
me poshte;
Kërkohet certifikatë ISO 9001 e prodhuesit për cilësinë e produkteve të kërkuara më poshtë:
 Dritare d/alumini plastike me dopio xham

 Vetrate d/alumini plastike me dopio xham

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel Q= 140kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 200 kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

 Kaldaje çeliku
Karakteristikat Teknike :
Kapaciteti jo me i vogel se Q= 248kW
Dalja e oxhakut jo me e vogel se Ø=250 mm
Dimensionet e kaldajes jo me te vogla se BXLXH 1547 x 3173 x 2360 mm

Për produktet e mësipërme, për rastet që operatori ekonomik nuk është prodhues duhet të vërtetojë me marrëveshje
bashkëpunimi(ose ekuivalenti i tij/saj) të zyrtarizuar, e cila të tregojë lidhjen midis ofertuesit dhe prodhuesit ose midis
ofertues-distributor-prodhues, ku ky i fundit duhet të përmbajë të dhëna të plota si: telefon, e-mail, website, etj, kjo e
nevojshme për autoritetin kontraktor në rast verifikimi si dhe duhet të paraqiten dokumenta teknike (prospekte teknike,

katalog etj.) të jenë të përkthyer në ato pjesë që pasqyrojnë specifikimet teknike që kërkohen në dokumentat e tenderit.
Operatoret ekonomik ne bashkim RAFIN COMPANY+ “B-93”+ TOTILA, duke mos qene vete
prodhues per produktet e sipecituara, nepermjet operatorit ne bashkim RAFIN COMPANY, per
produktet: Dritare d/alumini plastike me dopio xham dhe Vetrate d/alumini plastike me dopio xham, kane paraqitur
nje Autorizim nga subjekti Ilmi Tanushi, ku ky i fundit vetedeklaron se eshte perfaqesues zyrtar i
“LENSA” shpk Prishtine, sipas ketij autorizimi, subjekti Ilmi Tanushi merr persiper te furnizojne
RAFIN COMPANY me produktet e tyre, pa permendur se cilat jane produktet, por sipas nje katalogu te
kompanise LENSA te paraqitur nga keta operatore, kjo kompani vepron ne fushen e prodhimit te
dyerve dhe dritareve alumini, gjithashtu keta operatore kane paraqitur dhe nje Certifikate ISO
9001:2008 te kompanise LENSA, te pa vlefshme, pasi vlefshmeria e kesaj certifikate ka perfunduar me
date 06 Maj 2015.
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Për produktet: Tre Kaldaja çeliku, operatoret ekonomik ne bashkim RAFIN COMPANY+ “B-93”+
TOTILA duke mos qene vete prodhues, nepermjet operatorit ne bashkim RAFIN COMPANY, kane
paraqitur nje Autorizim nga subjekti “AL-NOBEL” shpk, ku ky i fundit merr persiper te furnizojne
RAFIN COMPANY me produktet qe prodhon dhe tregeton vete, pa permendur se cilat jane produktet,
por sipas nje katalogu te kompanise THERMOSTAHL, paraqitur nga operatori ne bashkim RAFIN
COMPANY, kjo kompani vepron ne fushen e prodhimit te Kaldajave, Certifikata ISO 9001:2008 e
kompanise THERMOSTAHL eshte e pa vlefshme, pasi vlefshmeria e kesaj certifikate ka perfunduar
me date 10.09.2015.
KVO vendos qe bashkimi i operatoreve ekonomik RAFIN COMPANY+ “B-93”+ TOTILA te mos
kualifikohet.

- Per operatorin ekonomik LEON KONSTRUKSION me vlere te ofertes 61’526’861 lekë, Komisioni i
Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumetacionit, per permbushjen e kritereve
per kualifikim të përcaktuara në dokumentet e tenderit, doli ne perfundimin se nuk ka përmbushur
kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht:
Oferta ekonomike e operatorit LEON KONSTRUKSION, ka gabime aritmetike tek shumatoret qe e
kalon vleren + 2% te vleres se ofertes dhe vlera 61’526’861 lekë e ofruar, pas korrigjimit shkon ne
vleren 64’836’408 lekë.
Ne DST pika 3.2, “Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra” thuhet: Ofertat me gabime aritmetike
refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës
ekonomike të ofruar.
KVO vendos qe operatori ekonomik LEON KONSTRUKSION te mos kualifikohet.

- Ofertuesi ELDA-VL nuk ka paraqitur oferte. KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

- Ofertuesi AIR KOMPONENT nuk ka paraqitur oferte. KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se: LIQENI VII+NDREGJONI, adresa:
Durres, Shkozet, Lagja nr.14, se oferta e paraqitur me një vlerë të pergjithshme prej 55’806’699
(pesedhjetë e pesë milion e tetëqind e gjashtë mijë e gjashtëqind e nentëdhjetë e nentë lekë) ]/pikët
totale të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Durres, Sheshi “Liria” Durrës, tel/fax
052222310, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë)
diteve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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.
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.06.2019.

Ankesa: ka ose jo __ Jo __

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë_________

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Vangjush Dako

Konceptoi: Sp.Sekt.Prokurimeve :M. Dyrmishi

Pranoi: Shef Sekt.prokurimeve:N. Abdiu

Miratoi: Dr.Dr.Përgjithshme Ligjore, AKRSKF dhe B.Njerëzore:D. Bucaj


