
B A S H K I A BERAT
DREJTORIA JURIDIKE

Adresa:Blvd. “Republika 2”, Berat 5001.Shqipëri,Tel /00355(0) 2 32 34 935, website: www.bashkiaberat.gov.al, Email :
inf@bashkiaberat.gov.al

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Nr.________Prot Data 17.06.2020

Për: T&T BETON sh.p.k & VELLEZERIT HYSA sh.p.k

Berat Otllak

Procedura e prokurimit: Tender i Hapur me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-56394-04-17-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion i rrugës “Inerte”, ndërtim ure b/a, Njësia

Administrative Otllak, Bashkia Berat

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 4 muaj nga data e lidhjes se
kontrates.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve PublikeNr. 22 datë 27 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. MANE/S sh.p.k & INERTI sh.p.k NIPT J64103865K & J66926804L me oferte

12 643 537 (dymbedhjete milion e gjashteqind e dyzete e tre mije e peseqind e tridhejte e

shtate) leke pa tvsh

2. FLED sh.p.k & SHKELQIMI 07 sh.p.k NIPT K17621104C & K68121808W me

oferte 13 148 995 (trembedhjete milion e njeqind e dyzete e tete mije e nenteqind e

nentedhjete e pese)leke pa tvsh

3. LEON KONSTRUKSION sh.p.k NIPT K71820009I me oferte 14 421 162.95

(katermbedhjete milion e katerqind e njezetee nje mije e njeqind e gjashtedhjete e dy presje

nentdhjete e pese)leke pa tvsh

4. T&T BETON sh.p.k & VELLEZERIT HYSA sh.p.k NIPT K83103001E&

K12911201C me oferte 17.905.257,93 (shtatembedhjetemilion e nenteqind e pese mije e

dyqind e pesedhjete e tete presje nentedhjete e tre)leke pa tvsh

5. K-AVV sh.p.k NIPT L51506025C me oferte 18 259 240 (tetembedhjetemilion e

dyqind e pesedhjete e nente mije e dyqind e dyzete )leke pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. MANE/S sh.p.k & INERTI sh.p.k NIPT J64103865K & J66926804L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

2. FLED sh.p.k & SHKELQIMI 07 sh.p.k NIPT K17621104C &
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K68121808W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

3. LEON KONSTRUKSION sh.p.k NIPT K71820009I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

4. K-AVV sh.p.k NIPT L51506025C

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Nga sa me siper jane skualifikuar keta operatore me argumentat si me poshte:

1. Manes sh.p.k & Inerti sh.p.k

1. Mungon Pompe Betoni

2. Mjeti Autobot uji AA990GY i mungon Pagesa e Takses se mjetit

3. Mjeti Autobot uji AA967HL i mungon Pagesa e Takses se mjetit

4. Paisja per hekurthyese-tranxhe paraqitur pa foto

5. Vibrator I paraqitur pa foto

6. Motopompe thithese vetmbushese paraqitur pa foto

7. Mungon cekici pneumatic

8. Kokore mungojne 20 cope, nuk jane paraqitur me fature tatimore

9. Mungojne prozhektore ndricimi naten

10. Kulla e ndricimit paraqitur pa foto

11. Mungojne 39 tabela paralajmeruese qe nuk jane paraqitur me foto e fature tatimore

12. Stafi I punonjesve te paraqitur ( teknik ndertimi,murator, hekurthyes,

shofere,mekanik,karpentier,automakinist,manovratore) kane mungesa ne dokumentacion si

Kontrate Pune,Libreze Pune, Deshmi/Diplome, Deshmi kualifikimi te Sigurimit Teknik dhe

per Manovratoret Leje Drejtimi Kategoria C dhe nuk plotesojne numrin e kerkuar nga AK

13. Mjeku Ardit Kacani nuk I eshte bere rinovimi I Urdherit te Mjekut edhe pse eshte

paraqitur nje deklarate nga operatori ku thote qe per shkak te situates se Covidit.Urdheri ka

dal me date 20.04.2015 me te drejte rinovimi 5 vjecare.Mbaron me date 20.04.2020.Ne

Urdher shkruhet se rinovimi behet dy muaj para afatit te skadimit.Keshtu rinovimi duhet te

kryhej me date 20.02.2020 ku Pandemia nuk kish filluar ende.

14. Tek vertetimi I Administrates Tatimore ku eshte paraqitur numri I punonjesve mungon

per muajin Mars 2020 deklarimi I nr te punonjesve per OE Manes sh.p.k

2. Fled sh.p.k & Shkelqimi 07 sh.p.k
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1. Mungon pompe betoni 1 cope

2. Mungon kompresor 1 cope

3. Mungon 1 Autobot uji me sprucator

4. Mungon Motopompe thithese vetmbushese 1 cope

5. Mungon Minifadrome 1 cope

6. Mungon sharre per prerje tubash betoni 1 cope

7. Mungon Kulle ndricimi naten 1 cope

8. Vibrator I paraqitur paraqitur pa foto

9. Gjenerator I paraqitur pa foto

10. Pompe per largim ujerash I paraqitur paraqitur pa foto

11. Paisjet (Kokore,fikse zjarri, prozhektore ndricimi naten, tabela paralajmeruese) jane

paraqitur me fature tatimore, pa foto

12. Per punonjesit e kerkuar ( teknik

ndertimi,murator,hekurthyes,shofer,mekanik,karpentier,automakinist,manovratore mjetesh te

renda) nuk plotesojne dokumentacionet e kerkuar dhe te gjithe punonjesit jane pa Libreze

Pune.

13. Mjeku Arben Yzeiri I operatorit “Shkelqimi 07 sh.p.k” I mungon CV.

14. Mungon Deklarata nga Administratori I “Shkelqimi 07 sh.p.k” qe subjekti ka paguar

te gjitha detyrimet e taksave e tarifave vendore.

15. Mungon nga te dy operatoret Deklarata nga Administratori I shoqerise qe

informacioni dhe dokumentat e paraqitur ne tender jane te sakta dhe nuk permbajne

informcion te rreme, per penalizim konform parashikimeve te nenit 13 te LPP.

16. Nuk eshte paraqitur xhiroja per vitin 2016 nga te dy operatoret.

3. Leon Konstruksion sh.p.k

1. Mungojne 2 Autobetoniere

2. Mjeti Kamioncine AA 193RD I mungon Leja e Transportit

3. Mungon fatura tatimore per pompe betoni paraqitur vetem me foto

4. Mungon Minifadroma 1 cope eshte paraqitur mjet Bobcat
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5. Sharre per prerje tubash betony paraqitur pa foto

6. Deflektometer ose pjaster per matjen e ngjeshjes se shtresave rrugore paraqitur pa foto

7. Kontenier ose zyre ne objekt paraqitur pa foto

8. Stafi I punonjesve te paraqitur ( teknik ndertimi,murator, hekurthyes,

shofere,mekanik,karpentier,manovratore) kane mungesa ne dokumentacion si Kontrate

Pune,Libreze Pune, Deshmi/Diplome, Deshmi kualifikimi te Sigurimit Teknik dhe per

Manovratoret Leje Drejtimi Kategoria C dhe nuk plotesojne numrin e kerkuar nga AK.

4. KAAV sh.p.k

1. Operatorit ekonomik I mungon gjithe dokumentacioni I kerkuar per realizimin e kesaj

procedure.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë T&T BETON sh.p.k &

VELLEZERIT HYSA sh.p.k NIPT K83103001E & K12911201C se oferta e paraqitur, me

një vlerë të përgjithshme prej 17.905.257,93 (shtatembedhjetemilion e nenteqind e pese mije e

dyqind e pesedhjete e tete presje nentedhjete e tre )leke pa tvsh është identifikuar si oferta e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Berat ] sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 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 09.06.2020

Ankesa: nuk ka
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