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Nr. ___/____Prot.                                                                Tiranë, më  ___.___. 2020 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

Për: OE Aurora Konstruksion Shpk, me NIPT K02017003I,  me adrese Blv. “Zogu I”, Pallati 

pranë F. Sh. N., Kati II, Zyra Nr.2, Tiranë  

* * * 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur me mjete elektronike- punë publike. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-51781-02-26-2020 

Lot. 1 REF  -51811-02-27-2020;  

Lot.2 REF -51813-02-27-2020; 

Lot.3  REF-51815-02-27-2020; 

Lot.4 REF -51817-02-27-2020; 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksione te QSH-ve ne qytete/njesi administrative 

(vitet 2020-2021)” me fondin limit në total prej 542,627,535 Lekë pa TVSH ndarë në lote si 

më poshtë: 

Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Tiranë, Durrës, Dibër” me fond limit 

131,310,315 lekë pa TVSH;  

Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Berat, Korçë dhe Elbasan”me fond limit  

162,250,453 lekë pa TVSH; 

Lot.3 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë”, me fond limit 

118,652,760 lekë pa TVSH;  

Lot.4 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastër, Vlorë dhe Fier” me fond 

limit  130,414,007 lekë pa TVSH.  

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X       oferta ekonomikisht më e favorshme  

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në Lot.1 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Tiranë, 

Durrës, Dibër”, me fond limit 131,310,315 lekë pa TVSH; këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

1. OE Aurora Konstruksion Shpk, me NIPT K02017003I me vlere te ofertes se deklaruar 

94.706.540 Leke  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 93.509.729,9 leke pa tvsh). 
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2. BOE Dajti Park 2007 & Glavenica Shpk, me NIPT K11507003S dhe NIPT K17710805A me 

vlere te ofertes se deklaruar 96.972.915,14 Leke  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 97.083.501,5 leke 

pa tvsh). 

3. OE Kevin Construksion Shpk, me NIPT K71401004W,  me vlere te ofertes se deklaruar 

88.877.686 Leke  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 99.737.860 leke pa tvsh). 

4. OE S I R E T A  2F Shpk, me NIPT K51501008J,  me vlerë te ofertes se deklaruar 99.999.999 

Lekë  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 99.982.575,83 leke pa tvsh). 

5. BOE Rafin Company & Meteo.SH.p.k, me NIPT L52125110A dhe NIPT L26310801C me 

vlere te ofertes se deklaruar 100.963.923 Leke  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 99.102.591 leke pa 

tvsh). 

6. BOE Almo Konstruksion & Uleza Ndertim Shpk, me NIPT J91915001P dhe NIPT 

J67902928O me vlere te ofertes se deklaruar 101.558.282 Leke  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 

101.572.856,96 leke pa tvsh). 

7. BOE Company Riviera 2008 Shpk & Kacdedja Shpk,  me NIPT K81716011V dhe NIPT 

K51712017A, me vlere te ofertes se deklaruar 104.690.944 Leke  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 

102.825.982,5 leke pa tvsh). 

8. BOE BE - IS Shpk & ERGI Shpk,  me NIPT K71412003A dhe NIPT K02727229P me vlere te 

ofertes se deklaruar 113.256.720 Leke  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 111.217.822,5 leke pa tvsh). 

9. BOE ALKO-IMPEX General Construcion Shpk & 2 T Shpk, me NIPT K91326028I me vlere 

te ofertes se deklaruar 117.621.33,36 Leke  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 116.339.421,66 leke 

pa tvsh). 

10.  OE Ante-Group Shpk, me NIPT J62904100D,  me vlere te ofertes se deklaruar 123.722.537 

Leke  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 123.722.538,25  leke pa tvsh). 

11. OE Caushi M Shpk, pa oferte. 

12. OE ELDA-VL Shpk, pa oferte. 

* * * 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:    

1. BOE Dajti Park 2007 & Glavenica Shpk  

2. OE Kevin Construksion Shpk 

3. BOE Almo Konstruksion & Uleza Ndertim Shpk,  

4. OE Caushi M Shpk 

5. OE ELDA-VL Shpk 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:   
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1. BOE Dajti Park 2007 & Glavenica Shpk, me NIPT K11507003S dhe NIPT 

K17710805A me vlere te ofertes se deklaruar 96.972.915,14 Leke  pa Tvsh, (Oferta e 

korigjuar rezulton 97.083.501,5 leke pa tvsh) 

 

KVO vlereson se OE nuk  ploteson kriteret e vecanta  sipas kerkeses ne DST, si me poshte:  

1- Operatori Glavenica nuk permbush kushtin per pune te ngjashme, sipas kerkeses ne piken 

2.3.1, te KVK ne DST,  te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures 

se prokurimit, ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM 

nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato 

teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes 

në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje) 

OE Glavenica Shpk -  ne perputhje me pjesemarrjen ne BOE-  49%. duhet te plotesoje kontrata 

te ngjashme ne vleren 128.684.109 leke  

Ka paraqitur kontrata :  

Nr.6230/7, dt 08.06.2016 ; Nr.4333/2, dt.31.05.2019; Nr.1004, dt.01.03.2019; Nr.3361, 

dt.20.08.2018 – jane kontrata rikonstruksion rrugesh, nuk plotesojne kriterin per pune te 

ngjashme. 

Nr.6959/2, dt,25.10.2018- kontrate sistemime malore, nuk plotesojne kriterin per pune te 

ngjashme 

Nr.2324, dt 05.12.2016- kontrate ndertim ujesjellesi, nuk plotesojne kriterin per pune te 

ngjashme 

Nr.4929, dt.04.06.2017; Nr.11862/28, dt.31.12.2018; Nr.11053, dt.26.12.2018- kontrata me 

vlere totale 45.523.000 leke , nuk plotesojne kerkesen per vleren e kontratave te ngjashme. 

 

2-  BOE nuk ka paraqitur deklaraten me emrat e  inxhiniereve ne terren, sipas kerkeses ne piken 

2.3.7 te KVK ne DST.  

 

3- Operatori Glavenica nuk permbush kerkesat per disa pajisje ne perputhje me pjesmarrjen ne 

BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat 

ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, 

në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në 

aktmarrëveshje), si psh: 

- nivelues betoni- ka 1cope nga 2 qe duhet te kete, 

- pompe suvatimi-  ka 2cope nga 4 qe duhet te kete,  

- motogjeneratore- ka 2 cope nga 4 qe duhet te kete 

 

2. OE Kevin Construksion Shpk, me NIPT K71401004W,  me vlere te ofertes se deklaruar 

88.877.686 Leke  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 99.737.860 leke pa tvsh). 

 

KVO vlereson se OE nuk  ploteson kriteret e vecanta  sipas kerkeses ne DST, si me poshte:  

1.Nuk permbush kushtin per pune te ngjashme, sipas kerkeses ne piken 2.3.1, te KVK ne 

DST, sipas kontratave te realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures 

se prokurimit sipas kerkeses ne DST. 

Kontratat Nr,910/6, date 24.01.2013 dhe shtese kontrate Nr.5871, date 14.01.2016, kontratat 

jane jashte afatit 3 vjecar. Kontrata Nr. 20177GOA/P71, date 04.05.2017, eshte ndertim rruge, 

nuk ploteson kriterin e kontratave te ngjashme. 

Kontratat  Nr.1292, dt.29.12.2016; Nr.5042, dt. 11.08.2017; Nr. 1269, dt.29.03.2017 kane vlere 

totale 106.686.476 leke nuk plotesojne kerkesen per vleren e kontratave te ngjashme. 
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2. Nuk ploteson kerkesen per pajisjet nivelues betoni, sipas kerkeses ne piken 2.3.10 te KVK.   

(Fatura numer 36 date 04.08.2009 per helikopteret e betonit nuk eshte e rregullt) 

3. Operatori ekonomik nuk ploteson numrin mesatar per punonjesit e kerkuar, sipas kerkeses 

ne piken 2.3.7 te KVK, ne DST. 

3.BOE Almo Konstruksion & Uleza Ndertim Shpk, me NIPT J91915001P dhe NIPT J67902928O 
me vlere te ofertes se deklaruar 101.558.282 Leke  pa Tvsh, (oferte e korigjuar 101.572.856,96 leke 

pa tvsh). 

KVO vlereson se OE ka paraqitur dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te pergjithme 

sipas kerkeses ne DST, por me mangesi, si me poshte: 

1. Shtojca 1/1- Deklarate per oferte pavarur (Almo) eshte sigluar, por eshte e pa plotesuar, 

sipas kerkeses ne DST. 

KVO vlereson se OE nuk  ploteson kriteret e vecanta  te kualifikimit sipas kerkeses ne DST, si 

me poshte: 

1. OE Almo Konstruksion nuk permbush kriterin e puneve te ngjashme, sipas kerkesës ne pikën 

2.3.1, të KVK, të realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit te procedures se 

prokurimit, në perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM 

nr.914, date 29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato 

teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes 

në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje) 

   

Kontratat Nr.5196/3, dt.04.09.2018; Nr.20165/6, dt.01.09.2016; Nr.2720, dt.21.05.2019; 

Nr.379/3, dt.18.06.2019; Nr.4699, dt.01.07.2019;Nr.2017/GOA/P69, dt.28.04.2017-  kontrata 

rikonstruksion, sistemim, asfaltim rruge, nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme. 

Nr.SEI-K-CO16, dt.22.01.2019- kanalizime te ujrave te zeza, nuk plotesojne kriterin per pune 

te ngjashme. 

Kontrate  nr. ____, date 18.05.2017- Reabilitim urban, ndricim rruge,gjelbrim, nuk plotesojne 

kriterin per pune te ngjashme. 

 

2.  OE Uleza Ndertim nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga IQT ose 

ekuivalente me te, per   punonjesit pllakashtrues, sipas kerkeses ne piken 2.3.8 te KVK ne DST, 

në perputhje me pjesemarrjen ne BOE, ne zbatim te pikes pikes 3, neni 74 i VKM nr.914, date 

29.12.2014, e ndryshuar (Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të 

përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim 

apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje), megjithese sipas Marrveshjes mes paleve te 

BOE ka marre persiper punimet 89.3% te punimeve. 

 

4. OE Caushi M Shpk, pa oferte. 

- KVO vlereson se OE  nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin 

e kritereve te pergjithme sipas kerkeses ne DST. 

- KVO vlereson se OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e 

kritereve tevecanta  sipas kerkeses ne DST.  

 

http://www.shendetesia.gov.al/


______________________________________________________________________________________________________ 

Adresa: Rruga e Kavajes,Nr. 1001, Tiranë, Shqipëri.  Tel: +355 4 2362-937.  ëëë.shendetesia.gov.al 

 

5. OE ELDA-VL Shpk, pa oferte. 

- KVO vlereson se OE  nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin 

e kritereve te pergjithme sipas kerkeses ne DST. 

- KVO vlereson se OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e 

kritereve tevecanta  sipas kerkeses ne DST.  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE Aurora Konstruksion Shpk, me NIPT 

K02017003I,  me adrese Blv. “Zogu I”, Pallati pranë F. Sh. N., Kati II, Zyra Nr.2, Tiranë, se oferta 

e korrigjuar me një vlerë totale prej 93.509.729,9 ( nentedhjete e tre  milion e peseqind e nente mije 

e shtateqind e njezet e nente presje nente) Leke pa TVSH/pikët totale të marra  [_____], është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues] sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e 

shprehur në fjalë dhe shifra], 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 05.05.2020 

Ankesa:   Po  

I. Ankesat pas vlerësimit:  

1. BOE Rafin Company & Meteo, Nr. 1076/8 Prot., me datë 08.05.2020, 

Kthim pergjigje me shkresen Nr. 1076/22 Prot., date 14.05.2020  

2. Kevin Construction Shpk, Nr. 1076/12 Prot., me datë 11.05.2020, Sipas vendimit te 

Kthim pergjigje me shkresen Nr. 1076/26 Prot., date 18.05.2020  

3. BOE Dajti Park 2007&Glavenica Shpk, Nr. 1076/14 Prot., me datë 11.05.2020. 

Kthim pergjigje me shkresen Nr. 1076/28 Prot., date 18.05.2020. 

 

II.    Ankesa ne KPP per procesin e vleresimit:  

1- BOE Rafin Company & Meteo 

2- Kevin Construction Shpk  

3- BOE Dajti Park 2007&Glavenica Shpk 

 

Pergjigje KPP, vendimin Nr.211/2020, (Nr. 211/1Prot. datë 17.06.2020) 

Rivleresim datë 24.06.2020, për zbatimin e vendimit te KPP. 

 

III.  Ankesa ne AK per  procesin e rivleresimit 

1- BOE Rafin Company & Meteo, ankesa Nr. 1076/49 Prot., date 29.06.2020.  

Pergjigje Nr. 1076/54 Prot.,   date 07.07.2020.   
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2- Kevin Construction Shpk , ankesa Nr. 1076/50 Prot., date 30.06.2020.  

Pergjigje Nr. 1076/56 Prot.,   date 07.07.2020.   

 

3- BOE Dajti Park 2007&Glavenica Shpk, ankesa Nr. 1076/52 Prot., date 01.07.2020.  

Pergjigje me shkresen Nr. 1076/55 Prot.,   date 07.07.2020.   

 

IV.  Ankesa ne KPP,  per procesim e rivleresimit 

1- BOE Rafin Company & Meteo, Nr.744 prot., date 13.07.2020. 

Pergjigje: Vendim i KPP me Nr.300/2020, date 05.08.2020.  

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                 Gelardina Prodani 

 

 

 

Konceptoi: KVO  

 

Jona Josifi 

Valbona Dhrami 

Ervin Hakcani 

Vildane Hidri 

Aris Koroshi 
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