
_____________________________________ _______________________________________ 

BASHKIA  MIRDITË 

 

Nr. _______ Prot                   Rrëshen,  me ____/____/2017 

 

 

Shtojca 15     
  

[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:  ”T.T.A ALBA - LAM” shpk, TIRANË. 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur - Punë 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Godinë e sherbimit për qytetarët Rrëshen” Bashkia 

Mirditë,  afati 18 muaj. 

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. “ALKO-IMPEX GENERAL Construcion” shpk, Tiranë    K91326028I 

     Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

Vlera : 69.996.305 (gjashtedhjete e nente milion e nenteqint e nentedhjete e gjashte mije e 

treqind e pese) lek  

          (me numra dhe fjalë) 

 

2.  ”KACDEDJA”  shpk  Tiranë                                            K51712017A 

Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

Vlera: 70.238.006 (shtatedhjete milion e dyqind e tridhjete e tete mije e gjashte) lek 

(me numra dhe fjalë) 

 

3.  ”T.T.A ALBA LAM”  shpk  Tiranë                                 J62110001L 

Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

Vlera: 75.897.852 (shtatedhjete  e pese milion e teteqind e nentedhjete e shtate mije e teteqind e 

pesedhjete e dy) lek 

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 



 

1. “ALKO-IMPEX GENERAL Construcion” shpk, Tirane    K91326028I 

     Emri i plotë i shoqërisë                        numri i NIPT-it    

 

2.  ”KACDEDJA”  shpk  Tiranë                                            K51712017A 

Emri i plotë i shoqërisë                   numri i NIPT-it    

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

  

ALKO IMPEX 

 1.Nuk ploteson kushtin per punime te ngjashme. Operatori ekonomik ka paraqitur 

kontrata punimesh qe nuk kane lidhje me objektin e prokurimit. Ka paraqitur dy kontrata 

sistemim-asfaltime dhe nje kontrate punimesh ndertime prita malore dhe mirembajtje perrenjsh. 

Operatori ekonomik nuk permbush kriterin baze si pasoje e mungeses se eksperiences ne 

punime te ngjashme te se njejtes natyre ose te nje natyre te ngjashme deri ne nje kufi (pika 

2.3/a). 

 2.Nuk ka paraqitur Vërtetim te lëshuar nga Bashkia Mirditë qe konfirmon se operatori 

ekonomik nuk ka asnje   lloj detyrimi te mundshem kundrejt Bashkise Mirdite dhe Njesive 

Administrative ne varesi, percaktuar sipas Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 "Per Taksat Vendore 

ne Republiken e Shqiperise" te ndryshuar (pika 2.2/e).  

 3.Nga verifikimi nepermjet sistemit zyrtar online i certifikatave te cilesise se paraqitura 

nga operatori ekonomik rezulton se te kater certifikatat e paraqitura jane te pavlefshme ne 

momentin e verifikimit te tyre nga ana e autoritetit kontraktor (pika 2.1/d). 

 4.Certifikatat e cilesise se furnitorit me gure porfido nuk jane te vlefshme dhe 

karakteristikat teknike te gurit nuk jane ato te kerkuara nga AK. Jane paraqitur karakteristikat per 

gure natyral. (pika 2.3/g). 

 5.Ne lidhje me disponimin e makinerive, operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnje 

dokumentacion qe verteton se ka ne dispozicion mjetet dhe pajisjet e kerkuara nga AK si 

vibrator, kompresor,gjenerator, skela, betonforma (pika 2.3/e). 

 6.Ka mangesi ne saktesine e dokumentacionit te paraqitur, si ne numrin e fleteve te 

noterizuara te deklaruara te cilat nuk perputhen me deklarimin e noterit, ne nenshkrime, ne 

legalizim dokumentacioni në përputhje me VKM-në Nr.134, datë 07.03.2003. 

  

KACDEDJA 

 1.Nuk ka paraqitur leje mjedisore Per Ndikimin ne Mjedis (pika 2.1/c) 

 2.Certifikatat e cilesise se paraqitura rezultojne te pavlefshme. Nga verifikimi nepermjet 

sistemit zyrtar online i certifikatave te cilesise se paraqitura nga operatori ekonomik rezulton se 

te kater certifikatat e paraqitura jane te pavlefshme ne momentin e verifikimit te tyre nga ana e 

autoritetit kontraktor (pika 2.1/d). 

 3.Vertetimi Bankar eshte paraqitur me date jashte afatit sipas kerkeses se AK (pika 2.2/c). 

 4.Nuk ka paraqitur vertetim nga Bashkia Mirdite (pika 2.2/e). 

 5.Nuk ka paraqitur Kontrate Furnizimi me gur porfido (pika 2.3/g) 

 6.Nuk ka paraqitur Autobot uji, ka paraqitur nje kamioncine te deklaruar si Autobot (pika 

2.3/e). 

 

______________________________________________________________________________ 

* * * 



  

 Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ”T.T.A ALBA-LAM” shpk, 

Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 75.897.852  (shtatedhjete e pese 

milion e teteqind e nentedhjete e shtate mije e teteqind e pesedhjete e dy) lek, është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

 Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Mirditë, Sheshi Abat Doçi, 

Sektorit të Prokurimeve, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 30 (tridhjete) 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 ...................lek, (do te perseritet tenderi) 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: 12.12.2016. 

 

Ankesa: ka ose jo: Ka pasur. 

Kanë marrë përgjigje në datë  22/12/2016. 

 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Ndrec  DEDAJ 

 

 

 

 

 


