Nr. ___/____Prot.
2020

Tiranë, më

___.___.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Për: BOE COMPANY RIVIERA 2008 SHPK & K A C D E D J A SHPK, me NIPT
K81716011V, dhe NIPT K51712017A, me perfaqesues me prokurë COMPANY RIVIERA
2008 SHPK me adrese : Rruga Nacionale Kamez-F.Kruje, Kthesa e Valiasit, Nr.1,
***
Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur me mjete elektronike- pune publike.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-51781-02-26-2020
Lot1 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.3 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet
Shkodër, Kukës, Lezhë”, me fond limit 118,652,760 (njëqind e tetëmbëdhjetë milion e
gjashtëqind e pesëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH;
1. OE KEVIN CONSTRUKSION SHPK, me NIPT K71401004W, me vlere te ofertes se
deklaruar 76.123.970 Leke pa Tvsh,
2. BOE NIKA & MICULI SHPK, me NIPT J76705047U, dhe NIPT K67313002F me vlere
te ofertes se deklaruar 88.671.312 Leke pa Tvsh, (oferte e korigjuar 85.845.464,97 Leke pa
tvsh).
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3. BOE ARIFAJ Shpk & DENIS-05 Shpk, me NIPT J76418907K, dhe NIPT K51518029B
me vlere te ofertes se deklaruar 91.160.952 Leke pa Tvsh, (oferte e korigjuar 91154345,69
Leke pa tvsh).
4. AURORA KONSTRUKSION SHPK, me NIPT K02017003I, me vlere te ofertes se
deklaruar 93.450.494 Leke pa Tvsh,
5. S I R E T A 2F SHPK, me NIPT K51501008J, me vlere te ofertes se deklaruar 95.555.555
Leke pa Tvsh,
6. BOE COMPANY RIVIERA 2008 SHPK & K A C D E D J A SHPK, me NIPT
K81716011V, dhe NIPT K51712017A me vlere te ofertes se deklaruar 100.904.275 Leke pa
Tvsh, (oferte e korigjuar 97.105.732,95 Leke pa tvsh).
7. BOE ALMO KONSTRUKSION SHPK & Uleza Ndertim Shpk, me NIPT J91915001P,
dhe NIPT J67902928O me vlere te ofertes se deklaruar 98.555.128 Leke pa Tvsh, (oferte e
korigjuar 98.602.653,83 Leke pa tvsh).
8. BOE ALKO-IMPEX General Construcion SHPK & 2 T SHPK, me NIPT K91326028I,
dhe NIPT K01731001M me vlere te ofertes se deklaruar 106.316.417,35 Leke pa Tvsh,
(oferte e korigjuar 104.649.296,17 Leke pa tvsh).
9. OE Caushi M Shpk, pa oferte.
10.OE ELDA-VL Shpk, pa oferte
-

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. OE KEVIN CONSTRUKSION SHPK, me NIPT K71401004W, me vlere te ofertes se
deklaruar 76.123.970 Leke pa Tvsh,
Per arsyet si me poshte:

OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
1. Oferta e paraqitur nga OE eshte e parregullt pasi nuk permban punimet per 24 QSH, por
per 23 QSH. Ky operator nuk ka ofertuar per rikonstruksionin e QSH. MILOT.
2. Oferta nuk permban as vleren e pajisjeve pa tvsh, sipas preventivit
3. 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.
4. 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)
5. Operatori ekonomik nuk ploteson numrin mesatar per punonjesit e kerkuar, sipas
kerkeses ne piken 2.3.7 te KVK, ne DST.
Ka nje mesatare punonjesish, sipas vertetimit dhe liste pagesave per 5 muajt (shtator 2019janar 2020) me 81 punonjes, ku mesatarisht gjysma e tyre jane me nje dite pune ne muaj,
ndersa ne muajin shkurt 2020, ka 300 punonjes nga te cilet 239 punonjes janë me nga nje
dite pune. Kjo tregon se OE nuk e ka ne dispozicion me kohe te plote fuqine punetore te
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kerkuar sipas pikes 2.3.7 te KVK, ne DST. Shume nga punonjesit qe ka paraqitur sipas
profesioneve te kerkuara, rezultojne me nga 1 dite pune per periudhen 6 mujore, ndonese
per ta jane paraqitur kontrata pune me kohe te plote.
2. BOE NIKA & MICULI SHPK, me NIPT J76705047U, dhe NIPT K67313002F me vlere
te ofertes se deklaruar 88.671.312 Leke pa Tvsh, (oferte e korigjuar 85.845.464,97 Leke pa
tvsh).
Per arsyet si me poshtë:
- OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
1. Operatoret ekonomik nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi IQT per punonjesit:
Elektricist, pllakashtrues dhe bojaxhi, sipas kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes ne BOE,
ne zbatim te pikes pikes3, 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).
2. Operatori ekonomik Miculi nuk ka Licencat: Ns-12A dhe Ns-14A sipas DST, ndonese
ka marre persiper te gjitha punimet ne QSH e percaktuara, sipas Marreveshjes se
bashkepunimit.
3. Operatori ekonomik Miculi nuk ploteson numrin mesatar te kerkuar te punonjesve
sipas pjesmarrjes 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) Sipas listepagesave
per 6 muajt e fundit ka mesatarisht 42 punonjes ku nderkohe duhet te kete 53.5 punonjes
sipas perqindjes se bashkepunimit.
4. Grafiku i punimeve nuk eshte i rregullt, nuk permban çdo QSH.
5. Deklarata per Inxhinieret ne terren nuk ploteson kerkesen sipas DST, dhe sqarimit te
NJP. Jane te njejtet inxhiniere ne te gjitha qarqet. BOE nuk ka numrin e mjaftueshem te
inxhiniereve, sipas profesioneve te kerkuara per te mbuluar te gjitha qarqet. OE Miculi
ndonese eshte perfaqesues i BOE, ka futur deklaraten e leshuar nga Nika Shpk, me
koken e OE Miculi Shpk. ne kundershtim me sqarimin e njesise hedhur ne SEP me date
18.03.2020.
6. Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per disa automjete.
Per automjetin AA698 DB nuk eshte paraqitur leje qarkullimi dhe afati i kolaudimit ka
skaduar.
Per automjetin SH 6271E, nuk eshte paraqitur certifikata e kontrollit teknik. Ne Lejen e
qarkullimit vula e fundit e kolaudimit eshte e vitit 2012.
7. Deklarata per konfliktin e interesit, e paraqitur nga Miculi shpk, eshte e paplote,
mungon fq.2, deklarimi dhe firma e OE.
8. Deklarata per oferten e pavarur, e paraqitur nga Miculi shpk, eshte e paplote, mungon
fq.1
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9. Deklarata per konfliktin e interesit, e paraqitur nga Nika shpk, eshte e paplote,
mungon fq.2, deklarimi dhe firma e OE.
10. Deklarata e OE Nika Shpk per kontratat ne proces nuk eshte e rregullt, pasi permban
jo vetem kontrata qe deklaron se kane perfunduar ne 2019, por edhe “lapsuse” per
kontrata qe fillojne ne 2020 dhe kane mbaruar ne 2019.
11. BOE Nika Shpk& Miculi Shpk, nuk kane paraqitur prokure te pasacme, si dokument
te vecante. Ne Marreveshjen e noterizuar per krijimin e BOE, eshte percaktuar si lider
do te jete Miculi Shpk. Formulari i Ofertes dhe Preventivi jane firmosur nga OE
ekonomik Nika Shpk, i cili nuk ka procure te posaqme te nenshkruaje ne emer te BOE.
12. Miculi Shpk nuk ka paraqitur Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së
dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës Shtojces 8/1;
3. BOE ARIFAJ Shpk & DENIS-05 Shpk, me NIPT J76418907K, dhe NIPT K51518029B
me vlere te ofertes se deklaruar 91.160.952 Leke pa Tvsh, (oferte e korigjuar 91154345,69
Leke pa tvsh).
Per arsyet si me poshte:
OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
1. OE Arifaj Shpk, me % me te madhe te punimeve ne BOE, nuk permbush kushtin per
pune te ngjashme, 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)
- Kontrata Nr.4494, date 08.06.2015, me afat 10 muaj eshte jashte afatit 3 vitet e fundit
nga data e zhvillimit te tenderit. Kontrata Nr.177, date 05.05.2017, (Shtesa e kontrates
Nr.4494, date 08.06.2015), me vlere 35.990.111,65 nuk permbush kriterin e caktuar ne
DST per vleren e kerkuar per punet e ngjashme.
2. Operatoret ekonomik Denis Shpk nuk ka paraqitur deshmi kualifikimi IQT per
punonjesit: Saldator, pllakashtrues dhe bojaxhi, sipas kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes
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 ka marre persiper kryerjen e te
gjitha punimeve ne QSH e percaktuara sipas Marrveshjes se Bashkepunimit
3. Operatoret ekonomik Denis Shpk nuk ploteson kerkesen per Pompa suvatimi,
Gjeneratore, Elektrovinc, sipas kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes ne BOE, ne zbatim te
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 ka marre persiper kryerjen e te gjitha punimeve ne QSH
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e percaktuara sipas Marreveshjes se Bashkepunimit.
4. AURORA KONSTRUKSION SHPK, me NIPT K02017003I, me vlere te ofertes se
deklaruar 93.450.494 Leke pa Tvsh,
Per arsyet si me poshtë:
1. Oferta e paraqitur nga OE eshte e parregullt pasi nuk permban punimet per 24 QSH,
por per 23 QSH. Ky operator nuk ka ofertuar per rikonstruksionin e QSH. MILOT. Kjo
e ben oferten te pavlefshme.
5. S I R E T A 2F SHPK, me NIPT K51501008J, me vlere te ofertes se deklaruar 95.555.555
Leke pa Tvsh,
Per arsyet si me poshtë:
1. Oferta e paraqitur nga OE eshte e parregullt pasi nuk permban punimet per 24 QSH,
por per 23 QSH. Ky operator nuk ka ofertuar per rikonstruksionin e QSH. MILOT. Kjo
e ben oferten te pavlefshme.
6. BOE ALMO KONSTRUKSION SHPK & Uleza Ndertim Shpk, me NIPT J91915001P,
dhe NIPT J67902928O me vlere te ofertes se deklaruar 98.555.128 Leke pa Tvsh, (oferte e
korigjuar 98.602.653,83 Leke pa tvsh).
Per arsyet si me poshtë:
OE nuk ploteson kriteret e vecanta sipas kerkeses ne DST, si me poshte:
1.Operatori Almo Konstruksion nuk permbush kriterin e puneve te ngjashme 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)
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.28.04.2017kontrata 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, e cila ka marre persiper 92.39% te punimeve, nuk ka paraqitur
deshmi kualifikimi IQT per punonjesit: murator, pllakashtrues dhe bojaxhi, sipas
kerkeses ne DST sipas pjesmarrjes 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 ka marre persiper kryerjen e te gjitha punimeve ne QSH e percaktuara sipas
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Marrveshjes se Bashkepunimit.
7. OE Caushi M Shpk, pa oferte.
Per arsyet si me poshtë:
- OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te
pergjithme dhe te vecanta sipas kerkeses ne DST. Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.
8. OE ELDA-VL Shpk, pa oferte.
Per arsyet si me poshtë:
-

OE nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuara per plotesimin e kritereve te
pergjithme dhe te vecanta sipas kerkeses ne DST. Nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE COMPANY RIVIERA 2008
SHPK & K A C D E D J A SHPK, me NIPT K81716011V, dhe NIPT K51712017A, me
perfaqesues me prokurë COMPANY RIVIERA 2008 SHPK me adrese : Rruga Nacionale
Kamez-F.Kruje, Kthesa e Valiasit, Nr.1, se oferta e korrigjuar me një vlerë totale prej
97.105.732,95 ( nentedhjete e shtate million e njeqind e pese mije e shtateqind e tridhjete e
dy, nentedhjete e shtate) 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, datë 08.05.2020
Kthyer përgjigje: Po, datë 14.05.2020
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Gelardina Prodani
Konceptoi: KVO
Jona Josifi
Valbona Dhrami
Ervin Hakcani
Vildane Hidri
Aris Koroshi
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