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Shtojca 16

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 18.01.2019]

Për: “4 A-M” Sh.P.K Shpk [Adresa: Rruga “Artan Lenja” Pallati i 4 A-M, Kati i I, AP A1,
Tiranë]

Procedura e prokurimit: E Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: “Rikonstruksion i pavionit dhe ndërtimi i sallave të
operacionit të këmbës diabetike, në SUT”

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Rikonstruksion i pavionit dhe ndërtimi i sallave të
operacionit të këmbës diabetike, në SUT”]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [REF-84317-08-31-
2018]

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. INERTI Shpk J66926804L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 47,499,482 (dyzete e shtate milione e katerqind e nentedhjete e nente mije e katerqind e
tetedhjete e dy) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

2. B.OE EURO – ALB Shpk & VIANTE Konstruksion shpk K66613407H &
K47103804L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 48,821,515.14 (dyzete e tete milione e teteqind e njezete e nje mije e peseqind e
pesembedhjete pike katermbedhjete) Leke pa Tvsh



(me numra dhe fjalë)

3. 4 A-M Shpk K92005016L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 55,735,195 (Pesedhje e pese milione e shtateqind e tridhjete e pese mije e njeqind e
nentedhjete e pese) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

4. B.OE GJIKURIA Shpk & Ante-Group Shpk J62903456H & J62904100D

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 55,844,303.33 (pesedhjete e pese milione e teteqind e dyzete e kater mije e treqind e tre
pike tridhjete e tre) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

5. SHANSI INVEST Shpk J61924002T

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 56,121,426 (Pesedhje e gjashte milione e njeqind e njezete e nje mije e katerqind e
njezete e gjashte) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

6. ED KONSTRUKSION Shpk K61625001I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 56,121,426 (Pesedhjete e gjashte milione e njeqind e njezete e nje mije e katerqind e
njezete e gjashte) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

7. BIBA X Shpk K32618815N

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 56,123,523 (Pesedhjete e gjashte milione e njeqind e njezete e tre mije e peseqind e
njezete e tre) Leke pa Tvsh

(me numra dhe fjalë)

8. ELDA-VL Shpk K67106202W

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera pa oferte

(me numra dhe fjalë)

9. ADR TRANS Shpk L31304034G

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it



Vlera pa oferte

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. INERTI Shpk J66926804L

2. B.OE EURO – ALB Shpk & VIANTE Konstruksion shpk K66613407H &
K47103804L

3. SHANSI INVEST Shpk J61924002T

4. ED KONSTRUKSION Shpk K61625001I

5. BIBA X Shpk K32618815N

6. ELDA-VL Shpk K67106202W

7. ADR TRANS Shpk L31304034G

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. INERTI Shpk eshte skualifikuar sipas vendimit te KPP nr.858/2018 i dates 19.12.2018 i
protokolluar ne daten 21.12.2018

2. B.OE EURO – ALB Shpk & VIANTE Konstruksion shpk eshte skualifikuar sipas
vendimit te KPP nr.858/2018 i dates 19.12.2018 i protokolluar ne daten 21.12.2018

3. SHANSI INVEST eshte skualifikuar pasi: Ka vetem 1 inxhinier ndertimi; nuk ka
arkitekt; nuk ka te punesuar qe kane deshmi/certifikate trajnimi per sigurine dhe
shendetin ne pune; ka vetem 1 punonjes te certifikuar per punime ne lartesi; nuk ka
punonjes te trajnuar per ndihmen e pare me certifikata; ka 5 manovratore nderkohe qe
duhen 6; nuk ka elektriciste dhe teknik elektricist; ka vetem 2 hidraulike nderkohe qe
kerkohen 4; nuk ka teknik ndertimi, murator, hidroizolues, ka vetem 1 bojaxhi, nuk ka
pllakashtrues, karpentier, mekanik, ka vetem 1 hekurthyes; ka vetem 1 kamioncine 3-5
ton; nuk ka pompe suvatimi; nuk ka gjenerator; nuk ka autovinc; nuk ka skela dhe rrjete
mbrojtese; nuk ka autobot uji; nuk ka nivelues betoni; nuk ka autorizime, iso dhe
kataloge; nuk ka grafik punimesh dhe deklaraten 2.3.18 te kritereve te vecanta/Oferta
eshte e gabuar pasi eshte bere perllogaritja duke u nisur nga vlera totale me tvsh dhe e
gjitha kjo vlere eshte pjestuar me 1.2 dhe ka dale vlera e ofertes pa tvsh. Kjo oferte nuk
eshte e sakte pasi seksion D "Pajisje dhe Makineri" eshte pa tvsh. Vlera e sakte e ofertes
pa tvsh e tejkalon fondin limit.
Ka vetem 1 inxhinier ndertimi; nuk ka arkitekt; nuk ka te punesuar qe kane
deshmi/certifikate trajnimi per sigurine dhe shendetin ne pune; ka vetem 1 punonjes te
certifikuar per punime ne lartesi; nuk ka punonjes te trajnuar per ndihmen e pare me
certifikata; ka 5 manovratore nderkohe qe duhen 6; nuk ka elektriciste dhe teknik
elektricist; ka vetem 2 hidraulike nderkohe qe kerkohen 4; nuk ka teknik ndertimi,
murator, hidroizolues, ka vetem 1 bojaxhi, nuk ka pllakashtrues, karpentier, mekanik, ka
vetem 1 hekurthyes; ka vetem 1 kamioncine 3-5 ton; nuk ka pompe suvatimi; nuk ka
gjenerator; nuk ka autovinc; nuk ka skela dhe rrjete mbrojtese; nuk ka autobot uji; nuk ka
nivelues betoni; nuk ka autorizime, iso dhe kataloge; nuk ka grafik punimesh dhe
deklaraten 2.3.18 te kritereve te vecanta/Ka vetem 1 inxhinier ndertimi; nuk ka arkitekt;



nuk ka te punesuar qe kane deshmi/certifikate trajnimi per sigurine dhe shendetin ne
pune; ka vetem 1 punonjes te certifikuar per punime ne lartesi; nuk ka punonjes te
trajnuar per ndihmen e pare me certifikata; ka 5 manovratore nderkohe qe duhen 6; nuk
ka elektriciste dhe teknik elektricist; ka vetem 2 hidraulike nderkohe qe kerkohen 4; nuk
ka teknik ndertimi, murator, hidroizolues, ka vetem 1 bojaxhi, nuk ka pllakashtrues,
karpentier, mekanik, ka vetem 1 hekurthyes; ka vetem 1 kamioncine 3-5 ton; nuk ka
pompe suvatimi; nuk ka gjenerator; nuk ka autovinc; nuk ka skela dhe rrjete mbrojtese;
nuk ka autobot uji; nuk ka nivelues betoni; nuk ka autorizime, iso dhe kataloge; nuk ka
grafik punimesh dhe deklaraten 2.3.18 te kritereve te vecanta/Ka vetem 1 inxhinier
ndertimi; nuk ka arkitekt; nuk ka te punesuar qe kane deshmi/certifikate trajnimi per
sigurine dhe shendetin ne pune; ka vetem 1 punonjes te certifikuar per punime ne lartesi;
nuk ka punonjes te trajnuar per ndihmen e pare me certifikata; ka 5 manovratore
nderkohe qe duhen 6; nuk ka elektriciste dhe teknik elektricist; ka vetem 2 hidraulike
nderkohe qe kerkohen 4; nuk ka teknik ndertimi, murator, hidroizolues, ka vetem 1
bojaxhi, nuk ka pllakashtrues, karpentier, mekanik, ka vetem 1 hekurthyes; ka vetem 1
kamioncine 3-5 ton; nuk ka pompe suvatimi; nuk ka gjenerator; nuk ka autovinc; nuk ka
skela dhe rrjete mbrojtese; nuk ka autobot uji; nuk ka nivelues betoni; nuk ka autorizime,
iso dhe kataloge; nuk ka grafik punimesh dhe deklaraten 2.3.18 te kritereve te vecanta/Ka
vetem 1 inxhinier ndertimi; nuk ka arkitekt; nuk ka te punesuar qe kane
deshmi/certifikate trajnimi per sigurine dhe shendetin ne pune; ka vetem 1 punonjes te
certifikuar per punime ne lartesi; nuk ka punonjes te trajnuar per ndihmen e pare me
certifikata; ka 5 manovratore nderkohe qe duhen 6; nuk ka elektriciste dhe teknik
elektricist; ka vetem 2 hidraulike nderkohe qe kerkohen 4; nuk ka teknik ndertimi,
murator, hidroizolues, ka vetem 1 bojaxhi, nuk ka pllakashtrues, karpentier, mekanik, ka
vetem 1 hekurthyes; ka vetem 1 kamioncine 3-5 ton; nuk ka pompe suvatimi; nuk ka
gjenerator; nuk ka autovinc; nuk ka skela dhe rrjete mbrojtese; nuk ka autobot uji; nuk ka
nivelues betoni; nuk ka autorizime, iso dhe kataloge; nuk ka grafik punimesh dhe
deklaraten 2.3.18 te kritereve te vecanta.

4. ED KONSTRUKSION Shpk eshte skualifikuar pasi: Nuk verteton kriteret e
pergjithshme; nuk ka formular disponueshmerie te mjeteve, Vertetim OSHEE I vjeter;
nuk ka QKB III.2.A (1+2); nuk ka kontrate pune per inxhinier mekanik; ka vetem 1 te
punesuar me deshmi/certifikate trajnimi per sigurine dhe shendetin ne pune; nuk ka
punonjes te trajnuar per dhenien e ndihmes se pare; ka vetem 5 manovratore; nuk ka
teknik elektricist, ka vetem 3 hidraulike; ka vetem 3 muratore; ka vetem 2 pllakashtrues;
nuk ka teknik mekanik; mungon deklarata e administratorit per drejtuesin teknik ne
object; nuk permbush deshmite per mjetet dhe pajisjet e kerkuara; nuk ka autorizim
prodhuesi/distributor, iso te tyre dhe kataloge; nuk ka grafik punimesh; nuk ka deklarate
qe nuk eshte kontraktor Brenda te njejtes periudhe ne nje objekt tjeter/Oferta eshte e
gabuar pasi eshte bere perllogaritja duke u nisur nga vlera totale me tvsh dhe e gjitha kjo
vlere eshte pjestuar me 1.2 dhe ka dale vlera e ofertes pa tvsh. Kjo oferte nuk eshte e
sakte pasi seksioni D "Pajisje dhe Makineri" eshte pa tvsh. Vlera e sakte e ofertes pa tvsh
e tejkalon fondin limit. Nuk verteton kriteret e pergjithshme; nuk ka formular
disponueshmerie te mjeteve, Vertetim OSHEE I vjeter; nuk ka QKB III.2.A (1+2); nuk
ka kontrate pune per inxhinier mekanik; ka vetem 1 te punesuar me deshmi/certifikate
trajnimi per sigurine dhe shendetin ne pune; nuk ka punonjes te trajnuar per dhenien e
ndihmes se pare; ka vetem 5 manovratore; nuk ka teknik elektricist, ka vetem 3



hidraulike; ka vetem 3 muratore; ka vetem 2 pllakashtrues; nuk ka teknik mekanik;
mungon deklarata e administratorit per drejtuesin teknik ne object; nuk permbush
deshmite per mjetet dhe pajisjet e kerkuara; nuk ka autorizim prodhuesi/distributor, iso te
tyre dhe kataloge; nuk ka grafik punimesh; nuk ka deklarate qe nuk eshte kontraktor
Brenda te njejtes periudhe ne nje objekt tjeter/Nuk verteton kriteret e pergjithshme; nuk
ka formular disponueshmerie te mjeteve, Vertetim OSHEE I vjeter; nuk ka QKB III.2.A
(1+2); nuk ka kontrate pune per inxhinier mekanik; ka vetem 1 te punesuar me
deshmi/certifikate trajnimi per sigurine dhe shendetin ne pune; nuk ka punonjes te
trajnuar per dhenien e ndihmes se pare; ka vetem 5 manovratore; nuk ka teknik
elektricist, ka vetem 3 hidraulike; ka vetem 3 muratore; ka vetem 2 pllakashtrues; nuk ka
teknik mekanik; mungon deklarata e administratorit per drejtuesin teknik ne object; nuk
permbush deshmite per mjetet dhe pajisjet e kerkuara; nuk ka autorizim
prodhuesi/distributor, iso te tyre dhe kataloge; nuk ka grafik punimesh; nuk ka deklarate
qe nuk eshte kontraktor Brenda te njejtes periudhe ne nje objekt tjeter/Nuk verteton
kriteret e pergjithshme; nuk ka formular disponueshmerie te mjeteve, Vertetim OSHEE I
vjeter; nuk ka QKB III.2.A (1+2); nuk ka kontrate pune per inxhinier mekanik; ka vetem
1 te punesuar me deshmi/certifikate trajnimi per sigurine dhe shendetin ne pune; nuk ka
punonjes te trajnuar per dhenien e ndihmes se pare; ka vetem 5 manovratore; nuk ka
teknik elektricist, ka vetem 3 hidraulike; ka vetem 3 muratore; ka vetem 2 pllakashtrues;
nuk ka teknik mekanik; mungon deklarata e administratorit per drejtuesin teknik ne
object; nuk permbush deshmite per mjetet dhe pajisjet e kerkuara; nuk ka autorizim
prodhuesi/distributor, iso te tyre dhe kataloge; nuk ka grafik punimesh; nuk ka deklarate
qe nuk eshte kontraktor Brenda te njejtes periudhe ne nje objekt tjeter/Nuk verteton
kriteret e pergjithshme; nuk ka formular disponueshmerie te mjeteve, Vertetim OSHEE I
vjeter; nuk ka QKB III.2.A (1+2); nuk ka kontrate pune per inxhinier mekanik; ka vetem
1 te punesuar me deshmi/certifikate trajnimi per sigurine dhe shendetin ne pune; nuk ka
punonjes te trajnuar per dhenien e ndihmes se pare; ka vetem 5 manovratore; nuk ka
teknik elektricist, ka vetem 3 hidraulike; ka vetem 3 muratore; ka vetem 2 pllakashtrues;
nuk ka teknik mekanik; mungon deklarata e administratorit per drejtuesin teknik ne
object; nuk permbush deshmite per mjetet dhe pajisjet e kerkuara; nuk ka autorizim
prodhuesi/distributor, iso te tyre dhe kataloge; nuk ka grafik punimesh; nuk ka deklarate
qe nuk eshte kontraktor Brenda te njejtes periudhe ne nje objekt tjeter

5. BIBA X Shpk eshte skualifikuar pasi: Operatori ekonomik nuk permbush kriteret e
pergjithshme te kualifikimit. Nuk ka paraqitur deklaraten sipas shtojces 8.
Nuk permbush kriteret e vecanta te kualifikimit konkretisht pika 1.a,b,c,d,dh.OE nuk
permbush kapacitetin ligjor dhe kapacitetin teknik. Ka ngarkuar vetem vertetim OSHEE,
vertetimin nga bashkia, vertetim xhiro vjetore, bilancet, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001./Nuk verteton plotesimin e kritereve te pergjitheshme dhe te vecanta.
Oferta eshte e gabuar pasi eshte bere perllogaritja duke u nisur nga vlera totale me tvsh
dhe e gjitha kjo vlere eshte pjestuar me 1.2 dhe ka dale vlera e ofertes pa tvsh. Kjo oferte
nuk eshte e sakte pasi seksioni D "Pajisje dhe Makineri" eshte pa tvsh. Vlera e sakte e
ofertes pa tvsh e tejkalon fondin limit.
Ka ngarkuar vetem vertetim OSHEE, vertetimin nga bashkia, vertetim xhiro vjetore,
bilancet, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001./Operatori ekonomik nuk permbush
kriteret e pergjithshme te kualifikimit. Nuk ka paraqitur deklaraten sipas shtojces 8.
Nuk permbush kriteret e vecanta te kualifikimit konkretisht pika 1.a,b,c,d,dh.OE nuk



permbush kapacitetin ligjor dhe kapacitetin teknik. Ka ngarkuar vetem vertetim OSHEE,
vertetimin nga bashkia, vertetim xhiro vjetore, bilancet, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001./Operatori ekonomik nuk permbush kriteret e pergjithshme te kualifikimit. Nuk ka
paraqitur deklaraten sipas shtojces 8.Nuk permbush kriteret e vecanta te kualifikimit
konkretisht pika 1.a,b,c,d,dh.OE nuk permbush kapacitetin ligjor dhe kapacitetin teknik.
Ka ngarkuar vetem vertetim OSHEE, vertetimin nga bashkia, vertetim xhiro vjetore,
bilancet, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001./Operatori ekonomik nuk permbush
kriteret e pergjithshme te kualifikimit. Nuk ka paraqitur deklaraten sipas shtojces 8.
Nuk permbush kriteret e vecanta te kualifikimit konkretisht pika 1.a,b,c,d,dh. OE nuk
permbush kapacitetin ligjor dhe kapacitetin teknik. Ka ngarkuar vetem vertetim OSHEE,
vertetimin nga bashkia, vertetim xhiro vjetore, bilancet, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001.1.

6. ELDA-VL Shpk eshte skualifikuar pasi: nuk ka paraqitur dokumentacion

7. ADR TRANS Shpk eshte skualifikuar pasi: nuk ka paraqitur dokumentacion

______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “4 A-M” Sh.P.K Shpk [Adresa:
Rruga “Artan Lenja” Pallati i 4 A-M, Kati i I, AP A1, Tiranë]

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 55,735,195 (Pesedhjete e pese milione
e shtateqind e tridhjete e pese mije e njeqind e nentedhjete e pese) Leke pa Tvsh është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitalit Universitar te Traumes, Laprake, Tirane]
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjete) 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 [55,844,303.33 (pesedhjete e pese milione e teteqind e dyzete e kater mije e treqind e tre
pike tridhjete e tre) 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 24.12.2018

Ankesa: ka ose jo Po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: 21.12.2018

Arben ZENELAJ
Titullari i autoritetit kontraktor




