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BASHKIA DURRËS
NJËSIA E PROKURIMIT

Nr._______prot. Durrës, më____.____.2020

Lënda : Formulari i Njoftimit te Fituesit

Për: “ARENA MK” SHPK Adresa: Fier Qender – Mallakaster Dukas, rruga Nacionale Ballsh-
Fier, Ndertesa private Nr.2, Zona kadastrale 1566, Nr.pasurie 93/14.

Procedura e prokurimit: Proçedurë Kerkesë per Propozim.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-34065-08-22-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrje Reabilitimi kanalit KUL F.II dhe KUL F.III”, me
fond limit: 1’002’082 lekë, sasia sipas preventivit, afati 100 dite.

Publikime të mëparshme(nëse zbatohet):Buletini i Njoftimeve Publike [Nr.35, datë 2 Shtator
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. ZENIT&CO K61731002D

Vlera 876’957 (tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e nentëqind pesëdhjetë e shtatë) lekë.

2. ARENA MK L67619801Q

Vlera 894’832 (tetëqind e nentëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tridhjetë e dy) lekë.

3. G B Civil Engineering L51825011V

Vlera 894’832 (tetëqind e nentëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tridhjetë e dy) lekë.

4. STUDIO SERVICES “ K-SA ” L71305518R

+ REAN 95 J61827043V

Vlera 894’832 (tetëqind e nentëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tridhjetë e dy) lekë.

5. ISTITUTI DEKLIADA –ALB K71606006A

Vlera 897’180,56 (tetëqind e nentëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e tetëdhjetë, pikë pesëdhjetë e

gjashtë) lekë.

6. NOVATECH STUDIO L01717030C

Vlera 934’851,76 (nentëqind e tridhjetë e katër mijë e tetëqind e pesëdhjetë e një pikë

shtatëdhjetë e gjashtë) lekë.

7. M.A.K Studio L01422017O
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Vlera 959’564 (nentëqind e pesëdhjetë nentë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë.

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. ZENIT&CO K61731002D
2. STUDIO SERVICES “ K-SA” L71305518R

+ REAN 95 J61827043V

3. ISTITUTI DEKLIADA - ALB K71606006A

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- Ofertuesi ZENIT&CO me vlere te ofertes 876’957 lekë, është nën vleren minimale të lejuar
sipas VKM nr.354 date 11.05.2016 "Për miratimin e manualit të tarifave per sherbime ne
planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim”.
KVO vendos që ofertuesi të mos kualifikohet.

- Bashkimi i operatorëve ekonomikë STUDIO SERVICES “K-SA”+REAN 95 me vlerë të
ofertës 894’832 lekë, nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim të kerkuara në dokumentat e
tenderit e konkretisht;
- Në DST Shtojca7, pika 2.1 “Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë”, gërma “a”,
kërkohet:
Një dokument që vërteton se (subjekti juaj) i ka plotësuar te gjitha detyrimet e taksave dhe
tarifave vendore, për vitin 2019, referuar ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave
vendore”, si dhe sipas Vendimit të Këshillit Bashkiak përkatës ku subjekti ushtron aktivitetin,
lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore (Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë,
çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë ketë dokument).
- Operatori ne bashkim STUDIO SERVICES “K-SA” ka paraqitur nje vertetim te taksave dhe
tarifave vendore, leshuar nga Bashkia Durres me date 16/04/2019, ku thuhet se ky subjekt nuk ka
detyrime te pa likujduara deri ne daten e marjes se vertetimit. Per periudhen nga leshimi i ketij
vertetimi deri ne momentin e hapjes se ofertes, ofertuesi nuk vërteton se i ka plotësuar te gjitha
detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, për vitin 2019.
-Ne prokuren e posacme me dt.17.09.2019 pjese e kontrates se bashkepunimit te dy shoqerive
STUDIO SERVICES “K-SA” & REAN 95 citohet:

Znj.Razije Naipi (administratore e shoqerise “REAN 95”) gezon tager te plote te me
përfaqesoje dhe te firmose ne emer e per llogari timen çdo dokument ne lidhje me
pjesemarrjen e shoq. “Studio Services K-SA” SHPK ne kete tender.

Znj.Razije Naipi (administratore e shoqerise “REAN 95”) duhej t’i jepte tager te plote shoqerise
“Studio Services K-SA” dhe jo vetes se vet e cila eshte nenshkrues i prokures.
KVO vendos qe bashkimi i operatoreve STUDIO SERVICES “K-SA”+REAN 95 te mos
kualifikohet.

- Ofertuesi ISTITUTI DEKLIADA - ALB me vlerë të ofertës 897’180,56 lekë, nuk ka përmbushur
kërkesat për kualifikim të kerkuara në dokumentat e tenderit e konkretisht;
- Në DST Shtojca 7, pika 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT, në
paragrafin ku thuhet:

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.
Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së
ofertës, sipas Shtojcës 4.

- Ofertuesit ISTITUTI DEKLIADA – ALB i mungon shtojca 4.
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- Në DST Shtojca 7, pika 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të dorëzojë:
b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar, sipas Shtojcës 1/1;
c. Deklaratën mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës
sipas Shtojcës 4/1;

ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;
d. Deklaraten mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 6;
- Ofertuesit ISTITUTI DEKLIADA – ALB i mungojne shtojcat e sipërkërkuara.
KVO vendos qe ofertuesi të mos kualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: “ARENA MK” SHPK Adresa: Fier

Qender – Mallakaster Dukas, rruga Nacionale Ballsh-Fier, Ndertesa private Nr.2, Zona kadastrale

1566, Nr.pasurie 93/14, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 894’832 lekë

[(tetëqind e nentëdhjetë e katër mijë e tetëqind e tridhjetë e dy) ]/ 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
(gjashtedhjete) diteve 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 26.09.2019.

Ankesa: ka ose jo __ Po __

Është paraqitur ankesë nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “STUDIO SERVICES “ K-SA”&
REAN 95” me nr.13648/1 prot, date 02.10.2019.
Është paraqitur ankesë nga ofertuesi G B Civil Engineering me nr.13648/2 prot, dt.02.10.2019.

Ka marrë përgjigje: në datë 07.10.2019 me shkresën e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave nr.
13648/5 prot, i cili vendosi refuzimin e ankesës së B.O.E “STUDIO SERVICES “ K-SA”& REAN

95” lënien në fuqi të Vendimit të KVO-së. Në datën 14.10.2019 ankimuesi ka paraqitur ankesë
pranë Komisionit të Prokurimit Publik dhe me datën 29.10.2019, ka paraqitur pranë K.P.P një
kërkesë me anë të së cilës kërkon të heqë dorë nga ankesa e bërë. Ka marrë përgjigje me Vendim
të Komisionit te Prokurimit Publik nr. 684/2019 datë 29.10.2019 protokolluar me tonën nr. 16498
datë 01.11.2019 i cili vendosi: Të përfundojë procedimin administrativ për procedurën e
prokurimit me Nr.REF-34065-08-22-2019.

Ka marrë përgjigje: me shkresen nr. 13648/12 prot, datë 16.10.2019, me shkresë nr. 13948/18
prot, date 14.11.2019 ku është refuzuar ankesa e bërë G B Civil Engineering, lihet në fuqi
Vendimi i KVO-së. Në datën 21.11.2019 ankimuesi ka paraqitur ankesë pranë Komisionit të
Prokurimit Publik. Ka marrë përgjigje me Vendim te Komisionit te Prokurimit Publik nr. 750 /
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2019 datë 02.12.2019 protokolluar me tonën nr.13648/19 datë 04.12.2019 i cili vendosi:
Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “GB Civil Engineering” sh.p.k.

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Zv.KRYETAR

Zhuljen Varfaj


