
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[ Data : 04.12.2018]

Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “SMO Union” shpk (54%), me adrese: Beltoje -
Shkoder, me NIPT J66902042Q dhe “Shkelqimi 07” shpk (46%) me adrese: fshati Belishove,
Rruga Nacionale Ballsh – Fier, Mallakaster, me NIPT K68121808W, perfaqesuar nga shoqeria
“SMO Union” shpk.

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” me objekt : “Rikonstruksioni I Unazes Bujqesore te
Myzeqese” (Segmentet Rrethrrotullim - Imesht- Ngurrez, Fier I Ri - Kashtbardh, Qerret - Kadiaj
–Saver Loti 1).

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni I Unazes Bujqesore te Myzeqese” (Segmentet
Rrethrrotullim - Imesht- Ngurrez, Fier I Ri - Kashtbardh, Qerret - Kadiaj –Saver Loti 1).

Numri i referencës së procedurës: REF-89607-10-11-2018.

Kohëzgjatja: brënda 18 muaj nga data e fillimit te punimeve.

Fondi limit: 609.859.941 (gjashtëqind e nëntë milion e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e
dyzet e një) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 122.883.666 lekë pa tvsh. Pjesa e mbetur
është parashikuar për vitin 2019.

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 12.11.2018.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa tvsh:



NR SHOQERIA NIPTI

OFERTA PA TVSH
PARA KONTROLLIT
ARITMETIK

1

"SMO UNION" SHPK (54%) J66902042Q

348,710,431"SHKELQIMI 07" SHPK (46%) K68121808W

2 "GPG" SHPK J64324443V 349,322,386

3

"DELTA LAVORI" SHPK (63.41%) L62415021P

357,917,849

"COMPANY RIVIERA 2008" SHPK (21.36%) K81716011V

"AGRI CONSTRUKSION" SHPK (15.23%) K01725001F

4

"BESTA" SHPK (60%) J62903182B

377,893,530

"ARKONSTUDIO" SHPK (5%) L42019004I

"VARAKU E" SHPK (35%) J61902509S

5

"BE SI" SHPK (69%) K71412003A

400,409,2902T" SHPK (31%) K01731001M

6 "VELLEZERIT HYSA" SHPK K12911201C 407,079,065

7

"B 93" SHPK (34%) J62903508R

421,481,489

"BOSHNJAKU B" SHPK (17%) K72627402H

"STERKAJ" SHPK (26%) J68310708M

"RIVIERA" SHPK (23%) J66903244D

8 "ALBA KONSTRUKSION" SHPK J61812013R 434,200,419

9 "CURRI" SHPK J67902718S 460,490,397

10 "4AM" SHPK K92005016L 469,885,460

11 "SALILLARI" SHPK J62903125G 483,458,816
12 "FILIPETTI" SPA   PA OFERTE

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi:

1. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “B 93” shpk (34%), “Sterkaj” shpk
(26%), “Riviera” shpk (23%) dhe “Boshnjaku B” shpk (17%) pasi:

Shoqeria “Riviera” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin pasi ka marre
persiper te kryeje punime ne shtresa asfaltobetoni dhe nuk ka te punesuar ing ndertimi me profilin
transport. Gjithashtu ka marre persiper te kryeje punime ne veprat e artit dhe strukturat dhe nuk ka te
punesuar ing strukturash.

Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e
dokumentacionit te mbetur per kete bashkim shoqerish.

2. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Alba Konstruksion” shpk pasi:

Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve pasi per te tre ekskavatoret
me goma te deklaruar ne tender nuk ka paraqitur lejen e qarkullimit çertifikaten e kontrollit teknik;
vertetimin e pageses per taksat vjetore dhe siguracionin.



3. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Filippetti” spa pasi: Nuk ka paraqitur dokumentacion
per kualifikim

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “SMO
Union” shpk (54%), me adrese: Beltoje - Shkoder, me NIPT J66902042Q dhe “Shkelqimi 07” shpk
(46%) me adrese: fshati Belishove, Rruga Nacionale Ballsh – Fier, Mallakaster, me NIPT
K68121808W, perfaqesuar nga shoqeria “SMO Union” shpk, se oferta e paraqitur, me vlerë
348,710,431 (treqind e dyzet e tete milion e shtateqind e dhjete mije e katerqind e tridhjete e nje)
lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:
• Fondi Shqiptar i Zhvillimit
• Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania
• Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)
• Fax: 00355 4 2 234 885
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda afatit ligjor 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, 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 26.11.2018.

Per proceduren nuk jane paraqitur ankesa.


