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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[ Data: 16.10.2019 ] 

Për:  Operatorit Ekonomik “Fusha” sh.p.k, NUIS J61922018S me adresë: Rruga Murat 

Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, Tiranë. 

 

Proçedura e prokurimit: “Tender i Hapur”. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rivitalizimi i zonave me potencial te larte turistik ne Rajonin 4 

- Për rigjenerimin urban të shëtitores bregdetare qëndore dhe ballinës ujore të Vlorës”. 

Numri i referencës së proçedurës: REF-67386-07-29-2020 

Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj.  

Fondi limit: 816,661,341 lekë pa TVSH. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x . 

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

tvsh: 

1. Operatori Ekonomik “Fusha” sh.p.k, NUIS J61922018S. Vlera 645,112,748.87 lekë pa 

tvsh. 

2. Operatori ekonomik “GENER 2” sh.p.k, NUIS K58615301M. Vlera 792,316,771.42 lekë 

pa tvsh. 

3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Curri” sh.p.k, NUIS J67902718S  & “Be-Is” sh.p.k., 

NUIS K71412003A & “Agi Kons” sh.p.k, K21622001M. Vlera 706,078,898 lekë pa tvsh. 

4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Alb-Building” sh.p.k, J69102508C  & Ad Star”shpk 

sh.p.k, NUIS J69102207W. Vlera 542,864,034.14 lekë pa tvsh. 

 

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

1. BOE “Alb Building” shpk & “Ad Star”shpk, pasi, nuk ploteson kriterin 2.3.1"Përvojë të 

suksesshme punë të ngjashme...”. Konkretisht shoqeria në bashkim “Ad Star” ka paraqitur si pune 

te ngjashme, “Kontrate Restaurimi me objekt; “Restaurimi i objekteve te pazarit Korce, Loti 2”, 

date 20.09.2017, me vlere 262,438,077 leke pa tvsh dhe me afat zbatimi 18 muaj. Nga verifikimi 

i kësaj kontrate, është konstatuar se të dhënat kryesore si, data dhe vlera, nuk janë të dhëna të sakta. 

Kjo kontratë daton më 02.09.2016 dhe vlera e kontratës është në shumën 162,438,077 lekë pa tvsh, 

të dhëna të cilat nuk përputhen me daten dhe vlerën e kontratës së dorëzuar si dëshmi për punë të 

ngjashme. Në dokumentin shoqërues “Akt Kolaudimi” konstatohen të dhëna jo të sakta, ç’ka 

tregon se informacioni ne kete dokumentacion eshte ndryshuar, për te plotesuar kriteret per 

kualifikim. Faturat e TVSH të dorëzuara bashkelidhur, i referohen kontrates me date 02.09.2016.  



 

2. BOE “Curri” shpk & “AgiKons” shpk, & Be-Is”shpk, pasi nuk ploteson 2.3.1"Përvojë të 

suksesshme punë të ngjashme...”.Konkretisht, kontratat e paraqitura nga OE “Curri” sh.p.k, nuk 

mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në 

kompleksitet, metodologji dhe teknologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga kjo OE, nuk është 

e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm. Kontratat e paraqitura, nuk arrijnë vleren e kerkuar as 

per kushtin e pare (a) të përcaktuar në kriter: a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një 

vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga 

operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit, as per 

kushtin  b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë 

së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një 

vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, ne raport me perqindjen e 

marre persiper ne kete bashkim operatoresh. Referuar preventivave, punimet e objektit të 

prokurimit janë të ndryshëm me ato te punimeve të kontratave të ngjashme paraqitur nga BOE dhe 

mbi të gjitha ndryshon pesha specifike që kanë këto punime në vlerën e totale të kontratës. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Operatorin Ekonomik “Fusha” sh.p.k, 

NUIS J61922018S me adresë: Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3, 

Pedonalja, Tiranë  se oferta e paraqitur, me vlerë 645,112,748.87 lekë (gjashtëqind  e dyzet e pesë 

milion e njëqind e dymbëdhjetë mijë, e shtatëqind e dyzetë e tetë, pikë tetëdhjetë e shtatë) 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 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 08.09.2020. 

 

Ankesa: Nuk ka 

Dritan AGOLLI 

Drejtori Ekzekutiv 

 

 


