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BASHKIA MAT

KRYETARI

Nr._______ Prot. Burrel, më

____.____.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik: “AUTO-MERA” Sh.p.k, me numër Nipt-i: K84220201O

Adresa: Durres, Fushe Kruje, Autostrada Fush Kruje-Milot, Km 1, majtas, Ndertesa afer

Mermerit

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim - Shërbime” - Marrëveshje Kuadër – me një

operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj

Numri i referencës së proçedurës: REF-56141-04-14-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbime pjesë këmbimi (vajra, graso etj.)”, me fond limit:

3 656 500 (tre milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH, nga

grandi, me afat realizimi të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Publikime të mëparshme: nuk ka patur

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 20 datë 21 Prill 2020

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. Operatorin Ekonomik: “KADIU” Sh.a., me numër Nipt-i: J61817045K

Vlera: 3 125 600 (tre milion e njëqind e njëzet e pesë mijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera: 1 450 630 (një milion e katërqind e

pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e tridhjetë) lekë pa TVSH

2. Operatorin Ekonomik: “Besnik Meçi” P. Fizik, me numër Nipt-i: L12407012R

Vlera: 2 888 000 (dy milion e tetëqind e tetdhjetë e tetë mijë) lekë pa TVSH

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera: 1 006 770 (një milion e gjashtë mijë e

shtatëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH
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3. Operatorin Ekonomik: “AUTO-MERA” Sh.p.k, me numër Nipt-i: K84220201O

Vlera: 3 596 500 (tre milion e pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind) lekë pa

TVSH

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera: 1 751 125 (një milion e shtatëqind e

pesëdhjetë e një mijë e njëqind e njëzet e pesë) lekë pa TVSH

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatorin Ekonomik: “KADIU” Sh.a., me numër Nipt-i: J61817045K

2. Operatorin Ekonomik: “Besnik Meçi” P. Fizik, me numër Nipt-i: L12407012R

Përkatësisht për arsyet e mëposhtëm:

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga Operatori Ekonomik, shoqëria

“KADIU” Sh.a., për pjesëmarrje në tender, rezulton se nuk përmbush të gjithë

dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e Përgjithshme dhe Veçanta të

Pranimit/ Kualifikimit, si më poshtë:

I. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 1/ 1. Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/

Kualifikimit:

Ofertuesi duhet të deklarojë se: ...

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.

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi deklarata e paraqitur

nga ana e operatorit ekonomik nuk është sipas formës së kërkuar në shtojcën 4 e

përcaktuar në DST-së

II. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 1 gërma (b) / 2. Kriteret e Veçanta të

Kualifikimit:

1. Ofertuesi duhet të dorëzojë:

b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar, sipas Shtojcës 1/1;

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi deklarata e paraqitur

nga ana e operatorit ekonomik nuk është sipas formës së kërkuar në shtojcën 1/1 e

përcaktuar në DST-së

III. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.2 / 2.3 Kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e

Veçanta të Kualifikimit:

2.3.2 Operatori ekonomik pjesëmarrës, duhet të ketë një numër minimal prej 8 (tetë) punonjësish

http://www.bashkiamat.gov.al
mailto:bashkiamat@gmail.com


____________________________________________________________________________________________________

Adresa: Sheshi “Ahmet Zogu”, Nr.1, KP 8001, Burrel; www.bashkiamat.gov.al ; E-mail: bashkiamat@gmail.com

3 nga 5 fq

të punësuar, të cilët duhet të rezultojnë në listëpagesa për periudhën për periudhën Mars 2019 –

Mars 2020, për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqesë:

 Vërtetim lëshuar nga organet tatimore,

 Listëpagesat e deklaruar përmes formës elektronike ku të jetë i specifikuar numri i

punonjësve për çdo muaj,

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi në dokumentacionin e

paraqitur, konstatohet se, nuk është paraqitur listëpagesa e deklaruar përmes formës

elektronike për muajin Mars 2019.

IV. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.3 / 2.3 Kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e

Veçanta të Kualifikimit:

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar pjesë të stafit punonjës

minimumi nga 1 (një) punonjës me specialitetin: mekanik, motorrist, gjenerik dhe elektroaut, të

cilët të figurojnë me këtë kategori profesioni në listëpagesat e shoqërisë, si dhe të paraqiten:

- Kontratat Individuale pune (të vlefshme)

- Çertifikatat e Kualifikimit (të paktën për: mekanik, gjenerik dhe elektroaut)

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi nuk na jepet

informacion nëse punonjësit pjesë e stafit me specialitetin e kërkuar figurojnë në

listëpagesat e shoqërisë për muajin Mars 2019 si dhe në listëpagesat e shoqërisë nuk

figuron 1 (një) punonjës me kategori profesioni: specialitetin elektroaut, por punonjësi

i deklaruar si elektroaut, figuron me specialitetin: nëpunës stivues materialesh.

V. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.4/ 2.3 Kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e

Veçanta të Kualifikimit:

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar pjesë të stafit 1 (një) Drejtues

Teknik, i cili duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë, për të cilin duhet të paraqiten:

- Kontrata Noteriale pune (të vlefshme)

- Librezat e punës

- CV

- Çertifikata për drejtues teknik të lëshuar nga D.P.SH.T.RR.

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi në dokumentacionin e

paraqitur, konstatohet se, nuk është paraqitur Libreza e punës si dhe CV e paraqitur

është e pafirmosur nga Drejtuesi Teknik.

VI. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.6/ 2.3 Kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e

Veçanta të Kualifikimit:

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë 1 (një) vinç - urë lëvizëse, me

peshëmbajtje jo më pak se 3 ton, si dhe minimumi 1 (një) gropë kontrolli për kamiona në një

gjatësi të paktën 10 m, ku për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqiten nga 2 (dy) foto për

secilën në plane të ndryshme.
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 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi në dokumentacionin e

paraqitur (foto) nuk jepet informacion mbi peshëmbajtjen e vinçit –urë lëvizëse, si dhe

gropa e kontrollit nuk ka një gjatësi të paktën 10 m.

 Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga Operatori Ekonomik, subjekti “Besnik

Meçi” P. Fizik., për pjesëmarrje në tender, rezulton se nuk përmbush të gjithë

dokumentacionin e kërkuar në përputhje me Kriteret e Veçanta të Pranimit/ Kualifikimit,

si më poshtë:

I. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.3 / 2.3 Kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e

Veçanta të Kualifikimit:

2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar pjesë të stafit punonjës

minimumi nga 1 (një) punonjës me specialitetin: mekanik, motorrist, gjenerik dhe elektroaut, të

cilët të figurojnë me këtë kategori profesioni në listëpagesat e shoqërisë, si dhe të paraqiten:

- Kontratat Individuale pune (të vlefshme)

- Çertifikatat e Kualifikimit (të paktën për: mekanik, gjenerik dhe elektroaut)

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi në listëpagesat e

shoqërisë nuk figuron 1 (një) punonjës me kategori profesioni: specialitetin gjenerik si

dhe punonjësi me specialitetin elektroaut mungon në listëpagesën e muajit Dhjetor

2019.

II. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.4/ 2.3 Kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e

Veçanta të Kualifikimit:

2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar pjesë të stafit 1 (një) Drejtues

Teknik, i cili duhet të figurojë në listëpagesat e shoqërisë, për të cilin duhet të paraqiten:

- Kontrata Noteriale pune (të vlefshme)

- Librezat e punës

- CV

- Çertifikata për drejtues teknik të lëshuar nga D.P.SH.T.RR.

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi në dokumentacionin e

paraqitur, konstatohet se, kontrata e punës me drejtuesin teknik nuk është noteriale, si

dhe nuk është paraqitur Libreza e punës, dhe CV e paraqitur është e pafirmosur nga

Drejtuesi Teknik.

III. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.5/ 2.3 Kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e

Veçanta të Kualifikimit:

2.3.5 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë 1 (një) servis automjetesh në pronësi

për kryerjen e shërbimeve objekt kontrate me një sipërfaqe jo më të vogël se 200 m2 (për 4

pozicione), ku për përmbushjen e këtij kushti, duhet të paraqesë:

- Dokumentacioni që vërteton pronësinë

- Liçencë nga QKL, (Kodi VII.3.B.1) – Riparim dhe mirëmbajtja e pjesëve mekanike dhe të

motorit, të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove...
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- Foto në plane të ndryshme (të paktën 2)

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi në dokumentacionin e

paraqitur nuk jepet informacion se servisi ka një sipërfaqe jo më të vogël se 200 m2, si

dhe në foto nuk paraqiten 4 pozicione të servisit për kryerjen e shërbimeve.

IV. Nuk është përmbushur përcaktimi i pikës 2.3.6/ 2.3 Kapacitetin teknik/ 2. Kriteret e

Veçanta të Kualifikimit:

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të disponojë 1 (një) vinç - urë lëvizëse, me

peshëmbajtje jo më pak se 3 ton, si dhe minimumi 1 (një) gropë kontrolli për kamiona në një

gjatësi të paktën 10 m, ku për përmbushjen e këtij kushti duhet të paraqiten nga 2 (dy) foto për

secilën në plane të ndryshme.

 Ky kusht nuk përmbushet nga ana e Operatorit Ekonomik, pasi në dokumentacionin e

paraqitur (foto) nuk jepet informacion mbi peshëmbajtjen e vinçit –urë lëvizëse, si dhe

nuk disponon gropë kontrolli për kamiona me gjatësi të paktën 10 m.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Informojmë Operatorin Ekonomik: “AUTO-MERA” Sh.p.k, me seli: Durres, Fushe Kruje,

Autostrada Fush Kruje-Milot, Km 1, majtas, Ndertesa afer Mermerit, me numër Nipt-i:

K84220201O, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: 3 596 500 (tre milion e

pesëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH, me shumatore e çmimeve për

njësi të ofruar/vlera: 1 751 125 (një milion e shtatëqind e pesëdhjetë e një mijë e njëqind e njëzet

e pesë) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Mat me adresë: Sheshi “Ahmet Zogu”,

Nr.1, KP 8001, Burrel, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5

(pesë) 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 do të proçedohet konform

dispozitave ligjore në fuqi të parashikuara nga Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin

publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 12.05.2020

Ankesa: Nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
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