
BASHKIA LEZHE

Nr._______ Prot. Lezhë, më
30.05.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 30.05.2019

Për: Bashkimi i operatoreve ekonomik Drini A me nr Nipti J67902505V& Varaku shpk

Procedura e prokurimit: kerkese per propozim me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-20609-05-06-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndricim i rruges Kune- Shengjin

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. Bashkimi i operatoreve ekonomik Drini A me nr Nipti J67902505V& Varaku shpk me nr
Nipti J61902509S me vlere oferte 3 471 830 ( tremilion e katerqind e shtatedhjete e nje mije
e teteqind e tridhjete) leke

2. .Kevin konstruksion me nr nipti K71401004W dhe vlere oferte 3 603 336 ( tre milion e
gjashteqind e tre mije e treqind e tridhjete e gjashte ) leke

3. Nika shpk me nr nipti J76705047U dhe vlere oferte 3 100 900( tre milion e njeqind emije e
nenteqind ) leke

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

OE Nika shpk nuk permbush te gjitha kriteret e vecanta te kualifikimit
Konkretisht:

Ne plotesim te kriterit te kerkuar ne piken 2.3.3 “ Shoqeria te kete ne stafin drejtues minimumi 1
(nje) inxhinier ndertimi; 1 (nje) inxhinier elektrik te cilet duhet te figurojne si drejtues teknik ne
liçensen e shoqerise dhe ne listepagesat e shoqerise per 6 muajt e fundit nga data e hapjes se



ofertave. Per secilin duhet te paraqiten:

 Kontrate individuale e punes

 Diploma

 Çertefikate per trajnimin si pergjegjes i sigurise ne kantjere i mbeshtetur ne
legjislacionin shqiptar per sigurine ne pune te pakten per njerin nga
inxhinieret e mesiperm Leshuar nga nje organizem certefikimi i pavarur i
njohur nga sistemet e standartizimit kombetar ose nderkombetar dhe i
regjistruar prane drejtorise se akreditimit ne ME ne RSH-se.

Shoqeria Nika shpk ka paraqitur kontrate individuale + diplome per ing .ndertimi dhe ing
elektrik por per asnjerin prej ketyre dy inxhiniereve nuk ka paraqitur Çertefikate per trajnimin si
pergjegjes i sigurise ne kantjere i mbeshtetur ne legjislacionin shqiptar per sigurine ne pune

Certefikata e paraqitur ne tender eshte per juristin Gjergj Nika dhe jo per njerin prej drejtuesve
teknik sic eshte kerkuar ne DST
KVO vlereson se nuk permbushni kriterin e kerkuar ne piken 2.3.3 germa c

Se dyti ne plotesim te kriterit te kerkuar ne piken 2.3.3 Shoqeria te kete punonjes te kualifikuar
me Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup çertefikuese e akredituar ne
RSH-se, nder te cilet te kete minimalisht; 2 manovrator, 1 karpentier;; 3 elektricista, Secili duhet
te figuroje ne listepagesen e shoqerise.
Per secilin duhet te paraqiten:

 Kontratenindividuale e punes

 Deshmi Kualifikimi te Sigurimit Teknik e leshuar nga nje trup çertefikuese e
akredituar ne RSH-se

Per manovratorin te paraqitet edhe deshmia e aftesise profesionale per perdoruesit e makinerive
te renda te ndertimit dhe punimeve ne toke e leshuar nga DPSHTRR dhe leja e drejtimit ku te
disponohet kategoria C.
Shoqeria Nika ka paraqitur kontrate individuale pune per manovrator , karpentier, elektricista
Ndersa deshmive te kualifikimit te sigurimit teknik per secilin prej manovratoreve, karpentierit
dhe elektricistave u ka perfunduar afati i vlefshmerise me date 15.05.2019 . Pra keto deshmi jane
te pavlefshme dt e hapjes se ofertave me 17.05.2019 . Per sa me siper KVO vlereson se Nika
shpk nuk permbush kriterin e caktuar ne piken 2.3.3 germa d

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
Per sa me siper oferta e dorezuar nga subjekti Nika shpk refuzohet .

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i operatoreve ekonomik
Drini A me nr Nipti J67902505V& Varaku shpk me nr Nipti J61902509S me vlere oferte 3 471
830 ( tremilion e katerqind e shtatedhjete e nje mije e teteqind e tridhjete) leke
leke është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [bashkise Lezhe , Sektorit te Prokurimeve ]
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve 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.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 22.05.2019

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
KRYETARI

Fran FRROKAJ

Bashkia Lezhë,L. Skenderbeg , Sheshi "Gjergj Kastrioti", 4501, Lezhë, e-mail: f.frrokaj@lezha.gov.al , web:www.lezha.gov.al

mailto:f.frrokaj@lezha.gov.al



