Buletini Nr. 26 datë 01 Korrik 2019

Agjencia e Prokurimit Publik

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
Formulari i njoftimit të operatorit ekonomik të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër
Për:
Adresa:

“4 A-M shpk”
Rr. Artan Lenja, Pallati i 4 A-M, Ap. A1, kati I, Tiranë

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti “Menaxhimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi
i Tunelit të Krrabës”, kontratë shërbimi, me fond limit 194,920,000 lekë pa TVSH, financuar nga
Buxheti i Shtetit (Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të
përcaktuara - me afat 24 muaj).
REF-12661-03-06-2019
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Datë 11.03.2019, Nr.10.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme
X çmimi më i ulët.
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e
çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:
1. “SALILLARI SHPK & ALBAELETTRICA SHPK”, me NUIS përkatësisht J62903125G
dhe J61826012K;
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera: 155, 572, 000 (njëqind e pesëdhjetë e pesë milionë
e pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë) lekë, pa TVSH.
2. “4 A-M SHPK”, me NUIS K92005016L;
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera: 194, 820,000 (njëqind e nëntëdhjetë e katër
milionë e tetëqind e njëzet mijë) lekë, pa TVSH.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “SALILLARI SHPK & ALBAELETTRICA SHPK”, me
NUIS përkatësisht J62903125G dhe J61826012K.
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
 Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Salillari shpk & Albaelettrica shpk”, rezulton se nuk
plotëson kriteret për kualifikim pasi nuk ka paraqitur dokumentet në përputhje me DST.
Konkretisht:
1)
Operatori ekonomik “Albaelettrica shpk” nuk ka në fushën e veprimtarisë objektin e
prokurimit, në kundërshtim me pikën 1.a) të shtojcës 8 kritere të përgjithshme të kualifikimit
ku përcaktohet:
a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e
veprimtarisë objektin e prokurimit.
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Operatori ekonomik “Albaelettrica shpk” nuk ka paraqitur kontratë për shërbim punë të
ngjashme (Menaxhimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i Tunelit).
Operatori ekonomik “Salillari shpk” nuk plotëson kriterin 2.3 Kapaciteti teknik të DST,
sipas të cilit kandidati, në rastin e kontratave të ngjashme të realizuara në sektorin publik
duhet të paraqesë : - Vërtetim i lëshuar nga një ent publik dhe Faturat tatimore të shitjes, ku
shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
Duke qenë në kushtet e një Konsorciumi duhej të paraqiste një vërtetim nga Ministria e
Infrastrukturës dhe Energjisë (Enti Publik) dhe faturat tatimore të shitjes për shërbimet e
kryera.Gjithashtu faturat e paraqitura nuk mund të klasifikohen punë të ngjashme pasi nuk
janë punime për mirëmbajtjen dhe operimin e tunelit por riparime dhe zëvendësime të
pajisjeve të kryera para fillimit të kontratës së mirëmbajtjes (si mangësi të konstatuara në
dorëzim).
Operatori ekonomik “Albaelettrica shpk” nuk plotëson kriterin e veçantë 2.3 Kapaciteti
teknik pika a) pasi në Licensën e paraqitur nuk ka kategorinë NS - 12/A (Impiante
teknologjike, termike dhe të kondicionimit), në kundërshtim me kërkesat e DST.
Operatori ekonomik “Salillari shpk” nuk plotëson kriterin 2.3 Kapaciteti teknik pika b) ku
kërkohen çertifikata të vlefshme:
- ISO 9001: 2015 (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë)
- OHSAS 18001:2007 ose ISO 45001 (Menaxhimi i Sigurisë dhe Shëndetit të
Punonjësve)
Këto çertifikata rezultojnë jashtë afatit pasi data e skadencës është 10.07.2018.

Operatori ekonomik “Salillari shpk” nuk plotëson kriterin 2.3 Kapaciteti teknik pika e) ku
kërkohen:
e) Në Stafin kryesor kërkohen:
 3 Operatorë primarë tuneli: të diplomuar në inxhinieri mekanike/elektrike, me eksperiencë
të paktën 5 vite në zhvillim & shfrytëzim të operacioneve në tunele dhe në procedurat e
mirëmbajtjes së tyre.
 Jo më pak se 6 operatorë tuneli, të diplomuar në inxhinieri elektrike /elektronike/ mekanike.
Eksperiencat e paraqitura nga operatori “Salillari shpk” nuk plotësohen në sasi dhe në kohë.
Kështu:
- Operatorë tuneli kërkohen 6 persona, ka paraqitur vetëm 5 CV punonjësish.
- Operatorë Primarë tuneli kërkohen 3 persona me eksperiencë pune të paktën 5 vite në
zhvillim & shfrytëzim të operacioneve në tunele dhe në procedurat e mirëmbajtjes së tyre.
Kandidati ka paraqitur vetëm 2 CV që nuk e plotësojnë këtë eksperiencë.
7)
Operatori Albaelettrica sh.p.k nuk e ka të rregullt vërtetimin e lëshuar nga OSSHE (tabela
bashkëlidhur është e pasigluar).
6)

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm:
1. “4 A-M SHPK”, me NUIS K92005016L;
Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/ Vlera: 194, 820, 000 (njëqind e nëntëdhjetë e katër
milionë e tetëqind e njëzet mijë) lekë, pa TVSH/ Pikët totale të marra ___.
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, Rr.Sami Frashëri nr.33,
Tiranë (Sektori i Prokurimeve, kati i IV), brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të
këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 10.06.2019.
Ankesa:
1) Për dokumentet e tenderit:
-Ankesa nr.2526 datë 13.03.2019, ka marrë përgjigje datë 15.03.2019 dhe Vendim i KPP
nr.268/2019.
-Ankesa nr.4842 datë 17.05.2019, ka marrë përgjigje datë 24.05.2019;
-Ankesa nr.4884 datë 20.05.2019, ka marrë përgjigje datë 24.05.2019.
2) Për klasifikimin përfundimtar: është paraqitur ankesa nr.5785 datë 14.06.2019, për të cilën
ankimuesi ka hequr dorë me anë të shkresës nr.5982 datë 18.06.2019 dhe bazuar në nenin 94 të
Ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, autoriteti
kontraktor nuk e ka marrë në shqyrtim.
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