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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

Për: OE Colombo Shpk, me NIPT J82916489E, me adresë Lagjia “Kryengritja e Fierit”, Rr. 

“Vangjel Rrushku”, Godina nr. 67, Fier  

* * * 

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

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-67868-08-05-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastër, 

Vlorë dhe Fier” (vitet 2020-2021) me fondin limit në total prej 130,414,007 (njëqind e 

tridhjetë milion e katërqind e katërmbëdhjetë mijë e shtatë) 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 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Gjirokastër, 

Vlorë dhe Fier” me fondin limit në total prej 130,414,007 Lekë pa Tvsh; këta ofertues me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

1. BOE “2N” shpk & “EURO-ALB” shpk & “BEAN” shpk, me përkatësisht NIPT L31615017L, 

NIPT K66613407H dhe NIPT J72510445Q, me vlerë të ofertës së deklaruar 83.899.832 Lekë 

pa Tvsh (ofertë e korigjuar 85.002.214 Lekë pa Tvsh) 

2. BOE “AVDULI” shpk & “BAHAS” shpk & “SHAMO-CONSTRUCTION” shpk, me 

përkatësisht NIPT J66703306O, NIPT J61827083D dhe NIPT L01326020F, me vlerë të ofertës 

së deklaruar 92.953.475 Lekë pa Tvsh 

3. BOE “B93” shpk & “B93 II” shpk & “RAFIN COMPANY” shpk, me përkatësisht  NIPT 

J62903508R, NIPT L52209050O dhe NIPT L52125110A, me vlerë të ofertës së deklaruar 

89.827.176,6 Lekë pa Tvsh 
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4. “C O L O M B O” shpk, me NIPT J82916489E, me vlerë të ofertës së deklaruar 89.487258 

Lekë pa Tvsh 

5. BOE “EURONDËRTIMI 2000” shpk & “DION-AL” shpk, me përkatësisht NIPT 

K02003001O dhe NIPT K67917301H, më vlerë të ofertës së deklaruar 90.673.391 Lekë pa 

Tvsh  

6. “EVEREST” shpk, me NIPT J78311921L, me vlerë të ofertës së deklaruar 89.974.067 Lekë pa 

Tvsh 

7. “GPG COMPANY” shpk, me NIPT J64324443V, me vlerë të ofertës së deklaruar 121.462.503 

Lekë pa Tvsh (ofertë e korigjuar 118.681.292 Lekë pa Tvsh) 

8. BOE “INA” shpk & “REJ” shpk, me përkatësisht NIPT J61814009W dhe NIPT J93711608Q, 

me vlerë të ofertës së deklaruar 83.193.575 Lekë pa Tvsh (ofertë e korigjuar 81.593.017 Lekë 

pa Tvsh) 

9. “Kevin Construksion” shpk, me NIPT K71401004W, me vlerë të ofertës së deklaruar 

90.592.988 Lekë pa Tvsh (ofertë e korigjuar 88.732.895 Lekë pa Tvsh) 

10. “Leon Konstruksion” shpk, me NIPT K71820009I, me vlerë të ofertës së deklaruar 

108.412.358,65 Lekë pa Tvsh  

11. BOE “MANE/S” shpk & “MF INVEST GROUP” shpk, me përkatësisht NIPT J64103865K 

dhe NIPT L71830010R, me vlerë të ofertës së deklaruar 90.469.755,95 Lekë pa Tvsh (ofertë e 

korigjuar 102.117.515 Lekë pa Tvsh) 

12. BOE “Ndregjoni” shpk & “UDHA” shpk, me përkatësisht NIPT K31329048I dhe NIPT 

K77524909Q, me vlerë të ofertës së deklaruar 91.797.264 Lekë pa Tvsh  

13. “SIRETA 2F” shpk, me NIPT K51501008J, me vlerë të ofertës së deklaruar 92.685.184 Lekë 

pa Tvsh (ofertë e korigjuar 92.685.564 Lekë pa Tvsh) 

14. BOE “SPEKTRI” shpk & “ED Konstruksion” shpk, me përkatësisht NIPT J62903555F dhe 

NIPT K61625001I, me vlerë të ofertës së deklaruar 101.181.585,3 Lekë pa Tvsh (ofertë e 

korigjuar 98.625.157 Lekë pa Tvsh) 

15. “VEGA” shpk, me NIPT K01524006L me vlerë të ofertës së deklaruar 97,833,443 Lekë pa 

Tvsh. 

16. BOE “ZDRAVO” shpk & “2Z KONSTRUKSION” shpk, me përkatësisht NIPT J84003411K 

dhe NIPT J63229466K, me vlerë të ofertës së deklaruar 112.446.172,45 Lekë pa Tvsh (ofertë 

e korigjuar 110.625.209 Lekë pa Tvsh) 

17. “ELDA-VL” shpk, pa ofertë 

18. “Midea Albania” shpk, pa ofertë  

* * * 
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:    

 

1. BOE “2N” shpk & “EURO-ALB” shpk & “BEAN” shpk  

2. BOE “INA” shpk & “REJ” shpk 

3. “Kevin Construksion” shpk 

4. “VEGA” shpk 

5. BOE “ZDRAVO” shpk & “2Z KONSTRUKSION” shpk 

6. “ELDA-VL” shpk 

7. “Midea Albania” shpk 

8. BOE “EURONDËRTIMI 2000” shpk & “DION-AL” shpk  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:   

1. BOE “2N” shpk & “EURO-ALB” shpk & “BEAN” shpk, me përkatësisht NIPT 

L31615017L, NIPT K66613407H dhe NIPT J72510445Q, me vlerë të ofertës së deklaruar 

83.899.832 Lekë pa Tvsh (ofertë e korigjuar 85.002.214 Lekë pa Tvsh) 

KVO vlerëson se OE nuk  plotëson kriteret e veçanta  sipas kërkesës në DST, si më poshtë: 

 Në zbatim të nenit 66, të VKM Nr.914, datë 29.12.2014, e ndryshuar, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kryer kontrollin e 

preventivave, duke bërë korigjimin e ofertës, që përmban korigjimin e gabimeve aritmetike dhe 

korigjimin e vlerës pa tvsh në përputhje me vlerën e preventivit. 

 

Operatori ka gabim aritmetik në preventiv, që rezulton në një shumë më të madhe se 2% të vlerës 

së ofertës: 

Vlera e  ofertuar: 83.899.832 Lekë pa Tvsh 

       99.076.709 Lekë me Tvsh 

Vlera e korigjuar: 85.002.214 Lekë pa Tvsh 

        102.002.657 Lekë me Tvsh 

Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korigjimeve janë më 

shumë se  ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar 

 

KVO vendos se: OE BOE “2N” shpk & “EURO-ALB” shpk & “BEAN” shpk, nuk plotëson 

kriteret e kualifikimit, Operatori ekonomik skualifikohet, pasi oferta e paraqitur nuk është 

e rregullt, gabimi aritmetik >2%. 

 

2. BOE “INA” shpk & “REJ” shpk, me përkatësisht NIPT J61814009W dhe NIPT 

J93711608Q, me vlerë të ofertës së deklaruar 83.193.575 Lekë pa Tvsh (ofertë e 

korigjuar 81.593.017 Lekë pa Tvsh) 
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KVO vlerëson se OE nuk  plotëson kriteret e veçanta  sipas kërkesës në DST, si më poshtë: 

 OE BOE “INA” shpk & “REJ” shpk: Nuk kanë paraqitur deklaratën me emrat e 

inxhinierëve në kantier (sipas kërkesës në pikën 2.3.7 te KVK në DST). 

 OE “REJ” shpk: Ndertimi i objektit "Qendra e Hemodializës" me vlerë 38,820,438.8 

Lekë me Tvsh sipas DST është kërkuar në pikën 2.3.2: 

Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Deklaratën sipas shtojcës Nr. 9, shoqëruar me: 

2. Kontratë, 

3. Situacionin përfundimtar; 

4. Aktin e kolaudimit; 

5. Fatura tatimore për çdo situacion punimesh. (ku të shprehen qartë datat, vlera, 

koha dhe natyra e punës së bërë) 

 OE “REJ” shpk: Nuk ka paraqitur Akti-Kolaudimi për këtë objekt të realizuar. Nuk 

përmbush kushtin për punë të ngjashme, sipas kërkesës në pikën 2.3.2, te KVK në DST, 

sipas kontratave të realizuara gjatë 3 viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës 

së prokurimit sipas kërkesës në DST. 

KVO vendos se: OE BOE “INA” shpk & “REJ” shpk skualifikohet, pasi nuk plotëson 

Kriteret e Veçanta të Vlerësimit, (sipas përcaktimeve më sipër), në përputhje me kërkesën 

në DST. 

3. “Kevin Construksion” shpk, me NIPT K71401004W, me vlerë të ofertës së 

deklaruar 90.592.988 Lekë pa Tvsh (ofertë e korigjuar 88.732.895 Lekë pa Tvsh) 

KVO vlerëson se OE nuk plotëson kriteret e veçanta sipas kërkesës në DST, si më poshtë: 

 

 Nuk përmbush kushtin për punë të ngjashme, sipas kërkesës në pikën 2.3.1, te KVK në 

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

procedurës së prokurimit sipas kërkesës në DST. 

-Janë konsideruar si punë të ngjashme, kontratat me objekt të ngjashëm me objektin e prokurimit 

Ndërtim, Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godina civile, social- kulturale dhe industriale (në 

përputhje me licencën “NP -3 – Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, 

veshje fasadash), sipas kërkesës së DST. 

-Nuk janë konsideruar si punë të ngjashme, kontratat të cilat nuk janë të ngjashme me objektin e 

prokurimit, si rrugë, autostrada, mbikalime, ura, sheshe, ujësjellësa, gazsjellësa, kanalizime, 

ndërtime për nënstacionet, kabina dhe linja të shpërndarjes TL dhe të mesëm, etj. (të cila i 

përkasin licencave të zbatimit NP-4, NP-5, NP-74, NP-11, etj) 
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 Kontratat Nr. 910/6, datë 24.01.2013 dhe shtesë kontrate Nr. 5871, datë 14.01.2016, 

kontratat janë jashtë afatit 3 vjeçar. Kontrata Nr. 20177GOA/P71, datë 04.05.2017, është 

ndërtim rruge, nuk plotëson kriterin e kontratave të ngjashme. 

 Kontrata Nr. 1269/3, datë 29.03.2017, është ndërtim rruge, nuk plotëson kriterin e 

kontratave të ngjashme. 

KVO vendos se: OE “Kevin Construksion” shpk skualifikohet, pasi nuk plotëson Kriteret e 

Veçanta të Vlerësimit, (sipas përcaktimeve më sipër), në përputhje me kërkesën në DST 

4. “VEGA” shpk, me NIPT K01524006L me vlerë të ofertës së deklaruar 97,833,443 

Lekë pa Tvsh 

KVO vlerëson se OE nuk  plotëson kriteret e veçanta sipas kërkesës në DST, si më poshtë: 

 

 Nuk ka paraqitur deklaratën 2.3.10 te KVK në DST, shtojca 11 (Vetëdeklarim nga 

operatori ekonomik që brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për 

kontratë/kontrata të lidhura, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, jo më të madhe se 100 

% i kufirit maksimal, që disponon kandidati, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga 

autoriteti kompetent. Në kuptim të përcaktimit të mësipërm, fjala “periudhë” nënkupton 

kohëzgjatjen e investimit të kryer sipas LPP-së nga çasti i shpalljes fitues e deri në 

kolaudimin e objektit/investimit). 

 Nuk plotëson kërkesën për mjetet sipas kërkesës në pikën 2.3.10 te KVK në DST: 2 

gjeneratorë, 2 elektrovinç. 

 Nuk ka paraqitur per muajin Qershor 2020 (sipas kriterit 2.3.5, pika a) Vërtetim të 

lëshuar nga Administrata Tatimore, ku specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj 

për periudhën Janar 2020 - Qershor 2020). 

 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dëshmi kualifikimi IQT për 5 punonjës (5 IQT), 

sipas kërkesës në pikën 2.3.8 te KVK në DST. 

 

KVO vendos se: OE “VEGA” shpk skualifikohet, pasi nuk plotëson Kriteret e Veçanta te 

Vlerësimit, (sipas përcaktimeve më sipër), në përputhje me kërkesën në DST. 

 

5. BOE “ZDRAVO” shpk & “2Z KONSTRUKSION” shpk, me përkatësisht NIPT 

J84003411K dhe NIPT J63229466K, me vlerë të ofertës së deklaruar 112.446.172,45 

Lekë pa Tvsh (ofertë e korigjuar 110.625.209 Lekë pa Tvsh) 

KVO vlerëson se OE nuk  plotëson kriteret e veçanta sipas kërkesës në DST, si më poshtë: 

 

 OE BOE “ZDRAVO” shpk & “2Z KONSTRUKSION” shpk: Nuk plotësojnë kërkesën 

për mjetet sipas kërkesës në pikën 2.3.10 te KVK në DST; mungojnë 6 gjeneratorë 

(total). 

 OE “2Z KONSTRUKSION” shpk: Nuk ka paraqitur 2 cv për 2 drejtues teknik (sipas 

kërkesës në pikën 2.3.6 te KVK në DST). 
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 Në zbatim të nenit 66, të VKM Nr.914, datë 29.12.2014, e ndryshuar, “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka kryer kontrollin e 

preventivave, duke bërë korigjimin e ofertës, që përmban korigjimin e gabimeve 

aritmetike dhe korigjimin e vlerës pa tvsh në përputhje me vlerën e preventivit. 

 

Oferta e korigjuar rezulton 110.625.209 Lekë pa Tvsh. Gabimi aritmetik <2%. 

Pas kërkesës nga KVO për konfirmim të korigjimit të vlerës së ofertës, të dërguar nëpërmjet SPE 

me datë 01.10.2020 dhe afat kthim përgjigje 05.10.2020 ora 16:30 OE nuk ka kthyer përgjigje, 

për këtë arsye OE BOE “ZDRAVO” shpk & “2Z KONSTRUKSION” shpk skualifikohet 

KVO vendos se: OE BOE “ZDRAVO” shpk & “2Z KONSTRUKSION” shpk skualifikohet. 

6. “ELDA-VL” shpk, pa ofertë 

-KVO vlerëson se OE nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e kërkuara për plotësimin e 

kritereve të përgjithshme sipas kërkesës në DST. 

-KVO vlerëson se OE nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e kërkuara për plotësimin e 

kritereve të veçanta  sipas kërkesës në DST. 

KVO vendos se: OE ELDA-VL Shpk skualifikohet, pasi nuk ka paraqitur asnjë nga 

dokumenta sipas kërkesës në DST. 

 

7. “Midea Albania” shpk, pa ofertë 

-KVO vlerëson se OE  nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e kërkuara për plotësimin e 

kritereve të përgjithshme sipas kërkesës në DST. 

-KVO vlerëson se OE nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e kërkuara për plotësimin e 

kritereve të veçanta sipas kërkesës në DST. 

KVO vendos se: OE Midea Albania Shpk skualifikohet, pasi nuk ka paraqitur asnjë nga 

dokumenta sipas kërkesës në DST 

 

8. BOE “EURONDËRTIMI 2000” shpk & “DION-AL” shpk 

- Në bazë të vendimit të KPP, Nr.527/2020, (Nr. 1448/1Prot. datë 19.11.2020) 

* * * 

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

J82916489E, me adresë Lagjia “Kryengritja e Fierit”, Rr. “Vangjel Rrushku”, Godina nr. 67, 

Fier, se oferta e paraqitur me një vlerë totale prej 89,487,258 (tetëdhjetë e nëntë milion e katërqind 

e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e pesëdhjetë e tetë) Leke pa TVSH/pikët totale të marra  [_____], 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale sigurimin 

e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
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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 89,487,258 (tetëdhjetë 

e nëntë milion e katërqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e pesëdhjetë e tetë) Leke pa TVSH, 

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 06.10.2020. 

Ankesa:   Po  

I. Ankesat pas vlerësimit:  

1. BOE “2N” shpk & “EURO-ALB” shpk & “BEAN” shpk, Nr. 3681/4 Prot., datë 

8.10.2020. 

Kthim përgjigje me shkresën Nr. 3681/12 Prot., datë 14.10.2020. 

2. BOE “2N” shpk & “EURO-ALB” shpk & “BEAN” shpk, Nr. 3681/10 Prot., datë 

14.10.2020. 

Kthim përgjigje me shkresën Nr. 3681/17 Prot., datë 19.10.2020. 

3. “Kevin Construksion” shpk, Nr. 3681/6 Prot., datë 12.10.2020. 

Kthim përgjigje me shkresën Nr. 3681/15 Prot., datë 19.10.2020. 

4. “C O L O M B O” shpk, Nr. 3681/7 Prot., datë 13.10.2020. 

Kthim përgjigje me shkresën 3681/19 Prot., 19.10.2020. 

Rivleresim datë 23.10.2020, për zbatimin e vendimit te KSHA. 

5. BOE “EURONDËRTIMI 2000” shpk & “DION-AL” shpk, Nr. 3681/20 Prot., datë 

28.10.2020. 

Kthim përgjigje me shkresën 3681/23 Prot., 30.10.2020. 

II.    Ankesa ne KPP per procesin e vleresimit:  

1- BOE “EURONDËRTIMI 2000” shpk & “DION-AL” shpk. 

 

Pergjigje KPP, Vendimi Nr.527/2020, (Nr. 1448/1Prot. datë 19.11.2020). 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                 Gelardina Prodani 

Konceptoi: KVO  

 

Jona Josifi 

Vildane Hidri 

Redona Murati 

 

Datë: 23.11.2020 

Nr i kopjeve: 3 (tre) 

 

Jona Josifi 
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