
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 09. 01. 2020]

Për: Bashkimi i operatorëve “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” sh.p.k, NUIS

K82230002K me adresë, Rruga Tepelenë - Proganat, Vendodhja Skarane, Tepelenë &

“STERKAJ” sh.p.k, NUIS J68310708M, me adresë, Bulevardi “Bajram Curri”, prapa

pallateve Agimi, Pallati 7/1 B, kati II, Tiranë.

Proçedura e prokurimit: “Tender i Hapur”.

Numri i referencës së proçedurës: REF-38095-10-03-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I “Ndërhyrje për përmirësimin e infrastrukturës në shërbim

të turizmit, Qerret, Bashkia Kavajë”.

Kohëzgjatja: 5 muaj.

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

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

1. Bashkimi i operatorëve “Eral Construction Company” sh.p.k, NUIS K82230002K

&“Sterkaj” sh.p.k, NUIS J68310708M. Vlera 70,000,630 lekë pa TVSH.

2. Bashkimi i operatorëve “Varaku E“ sh.p.k NUIS J61902509S & “Zdravo“ sh.p.k NUIS

J84003411K. Vlera 72,669,214 lekë pa TVSH.

3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k NUIS G81716011V &

“Pepa Group”, sh.p.k NUIS L42215009L. Vlera 73,696,605 lekë pa Tvsh.

4. Bashkimi i operatorëve “A.L - Asfalt“ sh.p.k NUIS K81511508A & “Krons Konstruksion“

NUIS K41416033P. Vlera 74,033,295 lekë pa TVSH.

5. Bashkimi i Operatoreve; “Biba - X“ sh.p.k, NUIS K32618815N & “Senka“ sh.p.k,

J94808405Q. Vlera 74,395,820 lekë pa TVSH.

6. Bashkimi i operatorëve “Besta” sh.p.k NUIS J62903182B & “Llazo” sh.p.k, NUIS

K24218401K. Vlera 74,883,390 lekë pa Tvsh.

7. Operatori Ekonomik, “Vëllezërit Hysa” sh.p.k NUIS K12911201C. Vlera 74,948,438 lekë pa

Tvsh.

8. Operatori Ekonomik “Desaret Company” sh.p.k, NUIS K01816001J. Vlera 76,885,821 lekë

pa Tvsh.

9. Operatori ekonimik “Shpresa - Al” sh.p.k. NUIS K31321021N. Vlera 77,911,015 lekë pa

TVSH.

10. Operatori Ekonomik “Albavia“ sh.p.k, NUIS J81527001Q. Vlera 79,627,290 lekë pa Tvsh.

11. Bashkimi i operatorëve “Glavenica” sh.p.k NUIS K17710805A & “Riviera” sh.p.k NUIS

J66903244D & “Dajti Park 2007” sh.p.k NUIS K11507003S & “Niem” sh.p.k NUIS



K36609610Q. Vlera 80,087,920 lekë pa Tvsh.

12. Bashkimi i Operatoreve “BE-IS” sh.p.k NUIS K71412003A &“Agi Kons“ sh.p.k, NUIS

K21622001M. Vlera 84,855,213 lekë pa Tvsh.

13. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Ndregjoni”, NUIS K31329048I & “Kupa” sh.p.k,

NUIS K51615512C & “Liqeni i VII” sh.p.k NUIS K01730502Ë Vlera 86,214,140 lekë pa

tvsh.

14. Bashkimi i operatorëve “Sireta 2F” sh.p.k NUIS K51501008J & “Euro – Alb“ sh.p.k NUIS

K66613407H. Vlera 87,037,037 lekë pa tvsh.

15. Bashkimi i operatorëve “B - 93 II“ sh.p.k, NUIS L52209050O & “B-93“ sh.p.k, NUIS

J62903508R & “Rafin Company“ sh.p.k, NUIS L52125110A & “Totilla“ sh.p.k, NUIS

K13001010G & “Elnazaj Konstruksion“ sh.p.k, L33229401T. Vlera 89,426,110 lekë pa tvsh.

16. Operatori Ekonomik “Gener 2“ sh.p.k, NUIS K58615301M. Vlera 90,677,680 lekë pa tvsh.

17. Operatori Ekonomik “Alb - Building“ sh.p.k, NUIS J69102508C. Vlera 92,962,990 lekë pa

tvsh.

18. Bashkimi i operatorëve "Shansi Invest” sh.p.k NUIS J61924002T & “Lala” sh.p.k NUIS

J76418903B & “Jody Company” sh.p.k NUIS J94824803M. Vlera 93,686,775 lekë pa tvsh.

19. Operatori Ekonomik “Bami” sh.p.k NUIS J94416206R. Vlera 98,715,260 lekë pa tvsh.

20. Operatori Ekonomik “Salillari” sh.p.k, NUIS J62903125G. Vlera 121,261,389 lekë pa tvsh.

21. Bashkimi i Operatoreve, “GPG” Company sh.p.k, NUIS J64324443V& “Shendelli” sh.p.k,

NUIS K07924803N. Vlera 100,354,735 lekë pa tvsh.

22. Operatori Ekonomik, “Geci“ sh.p.k, NUIS K71829801O. Vlera 105,644,205 lekë pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Bashkimi i operatorëve “Varaku E” sh.p.k & “Zdravo“ sh.p.k, nuk ploteson kriterin 2.3.4 tek

kriteret e vecanta te kualifikimit ne te cilin thuhet “Operatoret ekonomike duhet te

disponojne licensat e nevojshme per zbatimin e kontrates. Per kete duhet te paraqesin

licensen perkatese te shoqerise, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të

Ministrave nr. 42 datë 16.01.2008 “Per miratimin e rregullores per kriteret dhe Procedurat e

dhenies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te Subjekteve

juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi”. Shqyrtimi i licencave do të behet mbi bazën e

rregullave të parashikuara sa me sipër. Licensa profesionale e Operatorit Ekonomik lidhur

me ekzekutimin e puneve te kontrates duhet te permbaje kategorite e meposhtme...”.

Operatori ekonomik “Zdravo sh.p.k nuk ka ne licence kategorinë NP-5B.

2. Bashkimi i operatorëve: “A.L Asfalt“ sh.p.k &“Krons Konstruksion”, nuk ploteson kriterin

2.3.5 “Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi/qira...” të kritereve teknike të

kualifikimit, pasi nuk kane paraqitur mjetet gurëthyese dhe frantoje. Gjithashtu bashkimi i

operatoreve, nuk plotëson kriterin 2.3.3 Pika c dhe kriterin 2.3.3 Pika a, të kritereve teknike

të kualifikimit.

3. Operatori Ekonomik “Desaret Company” sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.2 “Operatori

ekonomik duhet të ketë nje punësim mesatar i të paktën 140 punonjës me kohë të plotë pune



për periudhën Mars 2019- Shtator 2019, e vërtetuar kjo me....” pasi në listëpagesat e

paraqitura rezulton që ka mesatarisht 95 punonjes me kohe të plotë. Nuk plotëson kriterin

2.3.1 “Kapaciteti Teknik” përvojë të suksesshme në realizimin e kontratës”, pasi nuk

përmbush vlerën për punime të ngjashme në kontratën “Rikualifikimi i hapësirave përreth

pallatit të kultures”, vlera sipas faturave të tvsh të paraqitur është 35,390,704 lekë pa tvsh.

4. Operatori ekonimik, “Shpresa - Al” sh.p.k, nuk ploteson kriterin 2.3.3 Pika a “Operatori/et

ekonomike ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklarate (nga administratori i

shoqërisë) stafin teknik të shoqërisë, si më poshtë….” pasi ka paraqitur vetëm tre inxhinierë

ndërtimi, ndërkohë që duhen katër siç është kërkuar në kriter.

5. Bashkimi i operatorëve “B - 93 II “sh.p.k, & “B-93“ sh.p.k & “Rafin Company“ sh.p.k, &

“Totilla” sh.p.k & “Elnazaj Konstruksion” sh.p.k, nuk përmbush kriteret e vecanta per

kualifikimi, konkretisht operatori në bashkim “Rafin Company” sh.p.k, nuk ploteson kriterin

2.3.1 “Kapaciteti Teknik” përvojë të suksesshme në realizimin e kontratës”, pasi punimet e

paraqitura prej tij, nuk mund të konsiderohen si punime të ngjashme.

6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Shansi Invest” sh.p.k & “Lala” sh.p.k NUIS & “Jody

Company” sh.p.k, nuk përmbush kriteret e veçanta për kualifikim, pasi operatori në bashkim

“Shansi Invest” sh.p.k dhe “Lala” sh.p.k, nuk permbushin kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik”

përvojë të suksesshme në realizimin e kontratës”, pasi punimet e paraqitura, nuk mund të

konsiderohen si punime të ngjashme. Nenkontrata e dorëzuar ka si objekt rehabilitimin e

rrjetit të ujësjellësit të Sarandës.

7. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “S.M.O Vataksi“ sh.p.k & “S.M.O. Union” sh.p.k, nuk

plotëson kriterin 2.3.5 “Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi/qira, dëshmi për

mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion...”, pasi i mungon autobitumatriçe.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ERAL CONSTRUCTION

COMPANY” sh.p.k, NUIS K82230002K, me adresë, rruga Tepelenë - Proganat, vendodhja

Skarane, Tepelenë & “STERKAJ” sh.p.k NUIS J68310708M, me adresë, Bulevardi “Bajram

Curri” prapa pallateve Agimi, Pallati 7/1 B, kati II, Tiranë se oferta e paraqitur, me vlerë

70,000,630 (shtatëdhjetë milion e gjashtëqind e tridhjetë) lekë pa tvsh dhe me tvsh 84,000,756

(tetëdhjetë e katër milion e shtatëqind e pesëdhjetë e gjashtë) 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 42 235 597/8 (int. 151)

 Fax: 00355 42 234 885

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda 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 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 04.12.2019.

Ankesa: Ka paraqitur ankesë BOE“Varaku E” sh.p.k &“Zdravo” sh.p.k” sh.p.k më datë

9.12.2019 ka marrë përgjigje më datë 17.12.2019.

Ka paraqitur ankesë OE “Shpresa -AL” sh.p.k më datë 5.12.2019 ka marrë përgjigje më datë

13.12.2019.

Dritan AGOLLI

Drejtori Ekzekutiv


