
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VAU DEJES

Nr. _____. Prot Datë

____/___/2019

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për Shoqërinë: Shpresa-Al, NIPT K31321021N me adresë : Tirane, Njesia Bashkiake Nr 9,

Rruga Urani Pano, mrapa Veve Center, Pallati nr 11, kati 2

Proçedura e Prokurimit: “ Procedure e hapur”, “pune”

Numri i Referencës se proçedurës/lotit: REF-35754-09-12-2019

Përshkrim i shkurtër i Kontratës: “Projekte për përmirësimin e kushteve të banimit

për komunitete të pafavorizuara ( Rikonstruksion) Bashkia Vau Dejës”, me fond limit:

14.648.445 (katërmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e tetë mijë e katërqind e dyzet

e pesë) , lekë pa T.V.SH, me afat kohor për ekzekutimin: 45 dite kalendarike.

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

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 29.10.2019 ora 10:00.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët.

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 38 datë 23 Shtator 2019

Njoftojmë se, ka qenë pjesëmarres në këtë proçedure 3 operatorë ekonomikë me vlerat

përkatëse të ofruara:

 Operatori ekonomik :JV Mandi 1 shpk dhe Sterkaj sh.p.k, Nipt J77506315C, me

adresë Lezhe Mamurras dhe Nipt J68310708M me adresë: Tirane, Njesia bashkiake

nr 5 Blv “ Bajram Curri”, mrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1 B, kati 2 Ku ka paraqitur

ofertën me vlerë 11.936.200 ( njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë

mijë e dyqind ) lekë pa tvsh dhe 14.323.440 ( katërmbëdhjetë milion e treqind e

njëzet e tre mijë e katërqind e dyzet) lekë më tvsh.

 Operatori ekonomik: “SHPRESA-AL”, sh.p.k me NIPT K31321021N me adrese:

Tirane , Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga “Urani Pano”, mbrapa “Veve Center”, Pallati

Nr. 11, Kati 2. Ku ka paraqitur ofertën me vlerë 13.902.068 ( trembedhjete milion e

nenteqin e dy mije e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh ose 16.682.482

(gjashtëmbedhjete milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy mijë e katërqind e tetëdhjetë

e dy) lekë me tvsh.

 Operatori ekonomik: JV “ B-93” shpk dhe “Arkonstudio” shpk, me Nipt

J62903508R me adrese Fier Lagjia 8 Shkurti , Rruga Andon Doro. Zona kadastrale

8533, nr pasurie 1/270, me Nipt L42019004I, me adresë Tiranë, Rruga Mihal Duri,

objekti Nr 33. Ku kanë paraqitur oferte ekonomike me vlerë 12.217.178,80 (

dymbëdhjetë milion e dyqind e shtatëmbedhjetë mije e njëqind e shtatëdhjetë e tetë



presje tetëdhjetë) lekë pa tvsh ose 14.660.614,56 ( katërmbëdhjetë milion e

gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind e katërmbëdhjetë presje pesëdhjetë e

gjashtë) lekë me tvsh.

Është skualifikuar bashkimi i operatoreve JV B-93 shpk dhe Arkonstudio shpk, për arsyet
e mëposhtme:
I nderuar Operator ju nuk permbushni kriteret sipas DST, per:

1. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar , pika 2.2 ( paragrafi 5)

Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që Brenda së njëjtës periudhë nuk është
kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të
veçantë, jo më të madhe se 100% i kufirit maksimal, që disponon kandidati , sipas licencës
profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent . Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala
“ periudhë” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes
fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit.

 Ndërkohë nuk është paraqitur për Subjektin B-93 shpk , Vetëdeklarim që brenda

së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata

të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100% i kufirit

maksimal, që disponon kandidati , sipas licencës profesionale, të lëshuar nga

autoriteti kompetent . Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “ periudhë”

nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e

deri në kolaudimin e objektit/investimit.

2. Kapacitetin teknik, pika 2.3.2

Numri mesatar i punonjësve të operatorit ekonomik ofertues të siguruar për periudhën Janar-
Korrik 2019, te jetë jo me i vogel se 50 punonjës, i vertetuar nga organet tatimore . Të
shoqërohen me listëpagesat përkatëse të konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve dhe Vërtetim
të lëshuar nga Administrata Tatimore ose Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore ku të
specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj : për periudhen janar-korrik 2019, nga të
cilët 30 punonjës të jenë:

- Manovrator 5

- Mekanik 1

- Hidraulik 1

- Specialist Ndërtimi 10

- Teknik Ndërtimi 1

- Karpentier 10

- Bojaxhi 2

Të gjithë specialistat e mësipërm të jenë të pajisur me certifikat kualifikimi të lëshuar nga
IQT apo subjektet e tjera të autorizuara dhe të figurojnë ne listëpagesat e shoqërise për
periudhën janar-korrik 2019 . Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet : dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit Teknik nga IQT dhe të figurojnë në listepagesat e shoqërise.

 Ndërkohë karpentierët e shoqërisë : Ashim Sadiku, Igli Çela, Meçan Rustemi, Safet

Bregu, Vullnet Hoxha, Sokol Koçi , ju ka mbaruar afati i vlefshmërisë së sigurimit

teknik të kualifikimit para datës së hapjes së proçedurës së prokurimit.

 Gjithashtu Dëshmia e Kualifikimit të sigurimit teknik të Vaid Morina, është për

elektro/mekanik dhe jo mekanik siç kërkohet në pikën 2.3.2 të kapacitetit teknik.

 Bashkimi i shoqërive nuk plotëson numrin e kërkuar për 10 Karpentier për periudhën

Janar-Korrik 2019, të pajisur me çertifikatë të sigurimit teknik si dhe të figurojnë në



listëpagesat për këtë periudhë.

 Bashkimi i shoqërive nuk plotëson numrin e kërkuar për 10 specialistë Ndërtimi , të

pajisur me Çertifikatë të sigurimit teknik dhe të figurojnë në listëpagesat e shoqërive

për këtë periudhë.

3. Kapacitetin teknik, pika 2.3.3

Operatori Ekonomik duhet të disponoj mjetet e mëposhtme pronësi /qera :

1 Motogjenerator mbi 10 KVA 2 copë

2 Skeleri ndërtimi 1200 m2

3 Motorsharre 4 copë

4 Betoniere 2 copë

5 Pompe uji 2 copë

6 Saldatrice 2 copë

7 Pompe suvatimi 2 copë

8 Perziers llaqi 1 copë

9 Kamionçine mbi 2.5 ton 2 copë

10 Kamion me vinç mbi 8 ton 2 copë

11 Autobot uji mbi 8 ton 1 copë

12 Panele derrase 200 m2

13 Mjete mbrojtese kundër lëndeve helmuese të

rrezikshme ( maska, kokore, kombinoshe, cizme)

80 copë

Mjetet të shoqërohen me kontratën përkatëse të qerase/furnizimit , e vlefshme për të gjithë
periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi. Në rastin e mjeteve të tjera duhet
të jenë aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.
Për mjetet e marra me qera të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirase ku të
specifikohet objekti i prokurimit në fjalet si dhe afati i saj.
Operatori ekonomik duhet të paraqesë Leje qarkullimi, certifikatë kontrolli teknik, vërtetim I
pagesës për taksat vendore , certificate e pronësise , certifikatë transport mallrash brenda
vendit dhe 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
nëpërfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas Shtojcës nr 10(
deklaratë nga administratori i shoqërise ofertuese), si dhe deklaratë nga administrator i
shoqërise që mjetet e propozuara nuk janë të angazhuara në ndonjë kontratë tjetër)

 Ndërkohë që Kontrata e qirasë me “ Skela Syla” nuk është përcaktuar objekti i

prokurimit në fjalë.

 Gjithashtu në Kontratën e Qirasë me “ Ren Group”, për Kamionçinën mbi 2.5 ton

me targa TR 9262 , nuk është përcaktuar në kontratë ( specifikuar) objekti i

prokurimit .

 Në kontratën e qirasë me “ Ren Group”, për Kamionin me Vinç mbi 8 ton

AA036FF+ AA576 LP, nuk është përcaktuar ( specifikuar) objekti i prokurimit.

 Për Kamionin me vinç me targa AA 576 LP, i kanë mbaruar afatet e vlefshmërise

së kolaudimit, siguracionit dhe taksat para datës së hapjes së prokurimit.

 Në kontratën e qerasë me subjektin “B93-11” shpk për kamionçinën mbi 2.5 ton ,

me targa AA653TB, nuk është përcaktuar objekti i prokurimit .

 Në kontratën e qerasë me subjektin “B93-11” shpk për kamionçinën mbi 2.5 ton ,

me targa AA431LC, nuk është përcaktuar objekti i prokurimit .

Është skualifikuar bashkimi i operatoreve JV Mandi 1 shpk dhe Sterkaj shpk , për arsyet e



mëposhtme:
I nderuar Operator ju nuk permbushni kriteret sipas DST, per:

1. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar , pika 2.2 ( paragrafi 3)

Vërtetim I lëshuar nga Njësitë e Qeverisjes Vendore për shlyerjes e taksave vendore të
parashikuara nga Pushtetit Vendr për vitin 2017,2018,2019 pranë të gjitha njësive
vendore ku operatori ekonomik ka ushtruar apo ushtron aktivitetin sipas ekstraktit të
QKR ( Në rast bashkimi të operatorëve ekonomik, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë
këtë vërtetim).

 Ndërkohë Operatori Ekonomik Mandi 1 , nuk ka paraqitur Vërtetim të Shlyerjes

së Detyrimeve ndaj Bashkisë Vau Dejës për vitin 2019( operatori ka paraqitur

vetëm mandat pagesat por jo vërtetimin), për vitin 2016 për Bashkinë Kurbin dhe

Bashkinë Tiranë , për vitin 2017 për Bashkinë Tiranë dhe për vitin 2018 për

Bashkinë Kurbin, në këto Bashki ka pasur aktivitet gjatë këtyre viteve.

 Mungon Vertetimi për shlyerjen e detyrimeve vendore për vitin 2019, ndaj

Bashkisë Malësia e Madhe( për operatorin Sterkaj shpk)

2. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar , pika 2.2 ( paragrafi 5)

Vetëdeklarim nga operatori ekonomik që Brenda së njëjtës periudhë nuk është
kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të
veçantë, jo më të madhe se 100% i kufirit maksimal, që disponon kandidati , sipas licencës
profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent . Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala
“ periudhë” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes
fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit.

 Ndërkohë nuk është paraqitur për Subjektin Mandi 1 shpk dhe as Sterkaj shpk ,

Vetëdeklarim që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për

kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se

100% i kufirit maksimal, që disponon kandidati , sipas licencës profesionale, të

lëshuar nga autoriteti kompetent . Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “

periudhë” nënkupton kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i

shpalljes fitues e deri në kolaudimin e objektit/investimit.

3. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT , gërma e

e) Deklaratë mbi disponueshmërine e mjeteve sipas Shtojcës 10.

 Ndërkohë , Shtojca 10 “ Mbi disponueshmërine e mjeteve” nuk është nënshkruar

nga personi i autorizuar. ( për operatorin Mandi 1),

4. Kapaciteti teknik, pika 2.3

Përvojë e suksesshme në ekzekutimin e të paktën:
a) Punë të ngjashme , për një objekt të vetëm, në një vlerë jo më të ulët se 50 % e vlerës

së fondit limit të objektit që prokurohet, të realizuar gjatë tri viteve të fundit.

b) Punë të ngjashme, ku vlera totale e punëve të kryera, e marre së bashku gjatë tri

viteve të fundit , është jo më e vogël se dyfishi i vlerës së fondit limit të objektit që

prokurohet .

Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatoresh , pika 2.3 a) plotësohet nga anëtari , I cili
ka % më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë do të paraqesin kontrata të
ngjashme në raport me përqindjen e pjesmarrjes në bashkim.
Ndërsa pika 2.3 b) duhet të plotësohet nga të gjithë antaret e bashkimit në raport me
përqindjen e pjesmarrjes në bashkim.
Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen:
a) Për punë publike:



- Kontratë sipërmarrje

- Situacion përfundimtar

- Akt kolaudimi

- Formular vlerësimi

b) Për punë me investime private:

- Kontratë sipërmarrje

- Situacion përfundimtar

- Faturë tatimore

 Ndërkohë Kontrata e ngjashme e subjektit Mandi 1 me Bashkia Vau Dejës

“Projekte për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitete të pafavorizuara,

Bashkia Vau Dejes.” datë 27.09.2018, tek Situacioni përfundimtar mungon firma

e operatorit ekonomik kontraktor, gjithashtu tek kontrata mungon vula e

kontraktorit , si dhe tek formular i vlerësimit mungon data e mbarimit të

punimeve.

 Kontrate sipërmarje , ndërmjet entit prokurues VIS Albania dhe Shoqërise

Sterkaj, me objekt “ Rikonstruksion I godinës ne Tamare- Njësia Administrative

Kelmend, me vlerë 8.136.485 lekë + akt kolaudim + Situacion përfundimtar (

nuk është paraqitur Fature Tatimore) pika 2.3 gërma b

5. Kapacitetin teknik, pika 2.3.2

Numri mesatar i punonjësve të operatorit ekonomik ofertues të siguruar për periudhën Janar-
Korrik 2019, te jetë jo me i vogel se 50 punonjës, i vertetuar nga organet tatimore . Të
shoqërohen me listëpagesat përkatëse të konfirmuara nga Drejtoria e Tatimeve dhe Vërtetim
të lëshuar nga Administrata Tatimore ose Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore ku të
specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj : për periudhen janar-korrik 2019, nga të
cilët 30 punonjës të jenë:

- Manovrator 5

- Mekanik 1

- Hidraulik 1

- Specialist Ndërtimi 10

- Teknik Ndërtimi 1

- Karpentier 10

- Bojaxhi 2

Të gjithë specialistat e mësipërm të jenë të pajisur me certifikat kualifikimi të lëshuar nga
IQT apo subjektet e tjera të autorizuara dhe të figurojnë ne listëpagesat e shoqërise për
periudhën janar-korrik 2019 . Për punonjësit e mësipërm duhet të paraqitet : dëshmitë e
kualifikimit të sigurimit Teknik nga IQT dhe të figurojnë në listepagesat e shoqërise.

 Listëpagesa të periudhës Gusht 2018- korrik 2019, të gjeneruara automatikisht nga

sistemi elektronik ( pa vule origjinale nga Drejtoria e Tatimeve) për Shoqërinë

Sterkaj shpk

 Deklarta e Drejtuesit Teknik është realizuar vetëm nga Mandi 1 shpk dhe nuk

është bashkëngjitur kopje e kontratës së punës.

 Për Teknikun e ndërtimit , Z. Kujtim Noni , nuk është bashkëngjitur diplome.

6. Kapaciteti teknik, pika 2.3.3

Operatori Ekonomik duhet të disponoj mjetet e mëposhtme pronësi /qera :

1 Motogjenerator mbi 10 KVA 2 copë



2 Skeleri ndërtimi 1200 m2

3 Motorsharre 4 copë

4 Betoniere 2 copë

5 Pompe uji 2 copë

6 Saldatrice 2 copë

7 Pompe suvatimi 2 copë

8 Perziers llaqi 1 copë

9 Kamionçine mbi 2.5 ton 2 copë

10 Kamion me vinç mbi 8 ton 2 copë

11 Autobot uji mbi 8 ton 1 copë

12 Panele derrase 200 m2

13 Mjete mbrojtese kundër lëndeve helmuese të

rrezikshme ( maska, kokore, kombinoshe, cizme)

80 copë

Mjetet të shoqërohen me kontratën përkatëse të qerase/furnizimit , e vlefshme për të gjithë
periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi. Në rastin e mjeteve të tjera duhet
të jenë aktet e çdoganimit ose faturat tatimore të blerjes.
Për mjetet e marra me qera të paraqitet kontrata përkatëse noteriale e qirase ku të
specifikohet objekti i prokurimit në fjalet si dhe afati i saj.
Operatori ekonomik duhet të paraqesë Leje qarkullimi, certifikatë kontrolli teknik, vërtetim I
pagesës për taksat vendore , certificate e pronësise , certifikatë transport mallrash brenda
vendit dhe 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
nëpërfundimin e kontratës mjetet e pajisjet teknike të deklaruara sipas Shtojcës nr 10(
deklaratë nga administratori i shoqërise ofertuese), si dhe deklaratë nga administrator i
shoqërise që mjetet e propozuara nuk janë të angazhuara në ndonjë kontratë tjetër)

 Mungon deklarata që i jëp të drejtë Autoritetit Kontraktor të verifikojë deri në

përfundim të kontratës mjetet dhe pajisjet teknike të deklaruara

 Mungon deklarata që mjetet e propozuara nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera.

 Mungojnë taksat e rinovuara për Kamionçinë me targa AA420LJ

 Kontrata e qirasë për Autobotin e ujit me targa AA179HL, nuk është përcaktuar (

specifikuar) objekti i prokurimit, i ka mbaruar afati i vlefshmërisë të çertifikatë të

kontrollit teknik dhe police për sigurimin e mjeteve, taksat dhe çertifikata e transportit

të mallrave.

 Autobot uji me targa AA559 RI, nuk plotëson kushtet pasi nuk ka tonazhin e kërkuar

mbi 8 ton .

 Në Kontratën e qirasë për mjetin e paraqitur Kamionçinë me targa AA561UV nuk

është përcaktuar ( specifikuar) objekti i prokurimit, i ka mbaruar afati i vlefshmërise

të të çertifikatë të kontrollit teknik dhe police për sigurimin e mjeteve dhe taksat.

 Për Autovinçin me targa AA102NO, ka mbaruar afati i çertifikatës për transport

mallrash si dhe taksat vjetore.

 Në kontratën e qirasë për Kamionin me vinç me targa AA671HU, nuk është

përcaktuar ( specifikuar) objekti i prokurimit, i ka mbaruar afati i vlefshmërise të të

çertifikatë të kontrollit teknik dhe police për sigurimin e mjeteve dhe taksave vjetore

përpara datës së hapjes së tenderit.

 Në kontratën e qirasë për Kamionin me targa TR 9151 K, i ka mbaruar afati i

vlefshmërisë të çertifikatë të kontrollit teknik dhe police për sigurimin e mjeteve,



taksa vjetore dhe çertifikatë për transport mallrash, gjithashtu dhe për Kamionin me

targa AA386 EY.

 Kontrata e qerase per skeleri ndertimi , eshte bërë pa u specifikuar objekti në fjale i

prokurimit.

 Kontrata e qerase për pompa suvatimi , është bërë pa u përcaktuar objekti i prokurimit

në fjalë

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik:

“SHPRESA-AL”, sh.p.k me NIPT K31321021N me adrese: Tirane , Njësia Bashkiake Nr.9,

Rruga “Urani Pano”, mbrapa “Veve Center”, Pallati Nr. 11, Kati 2. Ku ka paraqitur ofertën

me vlerë 13.902.068 ( trembedhjete milion e nenteqin e dy mije e gjashtëdhjetë e tetë) lekë

pa tvsh ose 16.682.482 (gjashtëmbedhjete milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e dy mijë e

katërqind e tetëdhjetë e dy) lekë me tvsh, është identifikuar si oferta e suskesshme .

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

Kontrates, siç parashikohet ne dokumentat e tenderit, brenda (30 diteve) nga dita e marrjes se

këtij njoftimi.

Ne rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, tenderi do

te anulohet si pasojë e mospasjes së një subjekti tjetër të suksesshëm, ne bazë të ligjit nr

9643, date 20.11.2007 ” Për Prokurimin Publik, i ndryshuar”, neni 24, pika ç.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë 05.11.2019.

Ankesa :PO

Ka marre pergjigje me vendimin nr 804/2019, date 24.12.2019, te Komisionit te Prokurimit

Publik.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
KRYETARI

MARK BABANI


