
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[ Data : 14.12.2018]

Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike "Besta" shpk (90%) & "ED Konstruksion" shpk
(10%), perfaqesuar nga shoqeria “Besta” shpk, me adrese: ndertese dy kateshe, kati I dyte, Njesia
Administrative Poshnje, Ura Vajgurore, Berat, me NIPT J62903182B.

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur” me objekt : “Rikualifikim i Parkut Industrial Kucove”.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikualifikim i Parkut Industrial Kucove”.

Numri i referencës së procedurës: REF-90406-10-18-2018.

Kohëzgjatja: brënda 12 muaj nga data e fillimit te punimeve.

Fondi limit: 180.382.176 (njëqind e tetëdhjetë milion e treqind e tetëdhjetë e dy mijë e njëqind e
shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 36.076.435 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 19.11.2018.

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 "BEAN" SHPK J72510445Q
100,022,428

2

"B 93" SHPK J62903508R

113,577,957"RIVIERA" SHPK J66903244D

3

"BESTA" SHPK J62903182B

127,371,394"ED KONSTRUKSION" SHPK K61625001I

4 "G.P.G. COMPANY" SHPK J64324443V 133,577,879



5 "4 AM" SHPK K92005016L
140,576,604

6

"AURORA KONSTRUKSION"
SHPK K02017003I

145,477,820"BE IS" SHPK K71412003A

7 "ARIFAJ" SHPK J76418907K 147,906,481

8 "VELLEZERIT HYSA" SHPK K12911201C
148,227,134

9 "KTHELLA" SHPK J69303023D 150,506,178

10

"KUPA" SHPK K51615512C

152,097,959"LIQENI VII" SHPK K01730502W

11 "SALILLARI" SHPK J62903125G 159,094,816

12

"MELA" SHPK K62320011G

159,999,999"ALBSHPRESA" SHPK J72110003F

13

"SHANSI INVEST" SHPK J61924002T

169,567,816"LALA" SHPK J76418903B

14 "KEVIN CONSTRUKSION" SHPK  
NUK KA PARAQITUR
OFERTE

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi:

1. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Bean” shpk pasi:

Nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur me shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të
energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri,
pasi nuk ka paraqitur vertetimin perkates.

Nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi per dy punet e deklaruara
nuk ka paraqitur faturat tatimore ne perputhje me kerkesen per kualifikim.

Nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me numrin e te punesuarve, pasi nuk ka paraqitur
vertetimin e kerkuar të lëshuar nga Administrata Tatimore.

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

2. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “B 93” shpk (60%) dhe “Riviera” shpk
(40%) pasi:

Shoqeria “Riviera” shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.2 per kualifikim ku citohet: ”Operatori Ekonomik
duhet te kete nje aktivitet pozitiv (te mos kete dale me humbje) te qendrueshem gjate tre viteve 2015,
2016 dhe 2017. Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese kopje të
bilanceve të ketyre tre viteve, të paraqitur pranë autoritetit përkatëse, te shoqeruara nga akt ekspertiza e
kryer nga Eksperti kontabel i autorizuar” pasi eshte me humbje ne vitin 2017 ne shumen 12.749.241
leke.

Shoqeria “B 93” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin inxhinierik, pasi nuk



ka paraqitur dokumentacion per punesimin e nje inxhinieri elektrik te pa angazhuar.

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

3. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Kevin Construksion” shpk pasi: Nuk ka paraqitur
dokumentacion per kualifikim

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike
"Besta" shpk (90%) & "ED Konstruksion" shpk (10%), perfaqesuar nga shoqeria “Besta” shpk,
me adrese: ndertese dy kateshe, kati I dyte, Njesia Administrative Poshnje, Ura Vajgurore, Berat,
me NIPT J62903182B se oferta e paraqitur, me vlerë 127,371,394 (njeqind e njezet e shtate milion e
treqind e shtatedhjete e nje mije e treqind e nentedhjete e kater) 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 pese 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, 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 06.12.2018.

Per proceduren nuk jane paraqitur ankesa.


