
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[ Data : 15.11.2017]

1. Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “AVE Consulting” shpk (57%) &
“Zenit-06” shpk (23%)& “D&C Partners” shpk (20%), perfaqesuar nga
shoqeria “AVE Consulting” shpk me NIPT K81321002M, me adrese
Tirane,Nj Bashkiake Nr 5, rruga tish Daija,Pallati 7, ap 28 (Kompleksi Kika
I Ri).

2. Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “Gjeokonsult” shpk (95%) &
“ASH Engineering” shpk (5%), perfaqesuar nga shoqeria “Gjeokonsult”
shpk, me NIPT K91810005U, me adrese Tirane, Kashar,Kthesa e Kamzes,
Pallati Mehillaj, Kati 4.

3. Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “Infraconsult” shpk (35%) &
“Atelier” shpk (35%) & “Seed Consulting” shpk (30%), perfaqesuar nga
shoqeria “Infraconsult” shpk, me NIPT L21512022F, me adrese Tirane,Nj
BAshkiake Nr.8, rr Qemal Stafa,Palalti 25,Hyrja 4,ap 4, perballe qendres
Lincoln.

4. Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “Klodioda” shpk (62%) &
“Sphaera” shpk (38%), perfaqesuar nga shoqeria “Klodioda” shpk, me
NIPT K51813002H, me adrese Rruga Brigadave,Nr 118,kati 3, zyra 2,
Tirane.

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur”, “Marreveshje Kuader me disa Operatore
Ekonomike, ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara”me objekt: “Konsulencë për
përgatitjen e projekteve teknike të rrugëve të përfshira në vitin e parë të financimit
në kuadër të programit të ri të Bankës Botërore dhe nga donatorë të tjerë”.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Konsulencë për përgatitjen e projekteve teknike të
rrugëve të përfshira në vitin e parë të financimit në kuadër të programit të ri të
Bankës Botërore dhe nga donatorë të tjerë”.

Kohëzgjatja: 24 muaj nga data e lidhjes se marreveshjes. Kohëzgjatja e kontratave
qe do te lidhen ne vijim te minitenderave do te percaktohet sipas termave te
references per secilin objekt.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.



Fondi limit: 125.000.000 (njëqind e njëzet e pesë milion) lekë pa tvsh.

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 26.10.2017.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.

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

Nr Operatori Ekonomik Oferta pa TVSh

1 47 EK 79 & Iliriada PKS & CEC Group 77,500,000

2 Erald-G & Transport Highwaz Consulting & HMK & Arkanstudio 84,800,000

3 Derbi-E 99,000,000

4 Ilyrian Consulting & HGH & Lorenco Co 106,000,000

5 AVE Consulting & Zenit-06 & D&C Partners 107,500,000

6 Gjeokonsult & ASH Engineering 111,250,000

7 Taulant & EBS Studio & SDC Studio 113,680,000

8 Infraconsult & Atelier & Seed Consulting 113,682,000

9 Geosat Group & Instituti Dekliada 113,888,000

10 Nord-Comat & El-Raeid & Job Project 115,000,000

11 Klodioda & Sphaera 118,600,000

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1 Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “47 EK 79 & Iliriada PKS” shpk & “CEC
Group” shpk & “Invictus” shpk per arsye se:
Mungon Licensa e vl te pasurive Toke Bujqesore+kullota+pyje.
ILIRIADA, sipas marreveshjes se bashkepunimit, ka marre persiper te kryeje punime
projektimi gjeologjike por ne formularin e deklarimit te stafit nuk ka deklaruar te kete
inxhinier gjeolog.
ILIRIADA, sipas marreveshjes se bashkepunimit, ka marre persiper te kryeje punime
projektimi hidroteknike por ne formularin e deklarimit te stafit nuk ka deklaruar te kete
inxhinier hidroteknik.
INVICTUS, sipas marreveshjes se bashkepunimit, ka marre persiper te kryeje punime
projektimi HIDROTEKNIKE por ne formularin e deklarimit te stafit nuk ka deklaruar te
kete projektues HIDROTEKNIK.
INVICTUS, sipas marreveshjes se bashkepunimit, ka marre persiper te kryeje punime
projektimi RRUGORE por ne formularin e deklarimit te stafit nuk ka deklaruar te kete
projektues RRUGE.
Eshte ulur mbi maksimumin e lejuar sipas VKM 354.. CEC: Stafi kryesor i propozuar ne
kete tender eshte i angazhuar ne Kontratat e supervizionit te rrugeve: " rruga Borje",
"Rruga Bajram Curri", "Rruga Fushe Arres - Reps", "Rruga Fushe Kruje - Thumane",
kontrata te cilat jane ne proces implementimi dhe financohet nga FSHZH.
Çmimi i ofruar nga ky Operator,eshte shume me poshte vleres se çmimit te lejuar sipas



VKM 354,date 11.05.2016.

2 Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Erald-G” shpk & “Transport Highway
Consulting” shpk & “HMK” shpk & “Arkanstudio” shpk per arsye se:
Erald G: sipas marreveshjes se bashkepunimit, ka marre persiper te kryeje punime
topografike por ne formularin e deklarimit te stafit nuk ka deklaruar te kete inxhinier
gjeodet. Stafi kryesor i propozuar ne kete kontrate eshte i angazhuar ne kontraten
"Ndertim Shetitoresh ne bregdetin Jale & Dhermi" me FSHZH e cila eshte ne proces.
Stafi kryesor i propozuar eshte i angazhuar ne Kontraten e Marreveshjes Kuader me
FZHR-te, per projektimin e Korçes dhe Beratit,. Arkonstudio: sipas marreveshjes se
bashkepunimit, ka marre persiper te kryeje punime rrugore por ne formularin e
deklarimit te stafit nuk ka deklaruar te kete projektues rruge.
Eshte ulur mbi uljen maksimale te lejuar siap VKM... Erald G & THC: Stafi i Kryesori
propozuar nga keto kompani eshte i zene ne kontrata e nenshkruara tashme me
FSHZH,si: Supervizioni i punimeve ne "Infarstuktura urbane Lot 2". Çmimi i ofruar nga
ky Operator,eshte shume me poshte vleres se çmimit te lejuar sipas VKM 354,date
11.05.2016.

3 Operatori Ekonomik “Derbi E” shpk per arsye se:
Derbi E: Xhiro mesatare vjetore eshte : 33,174,930;52,405,631; 21,856,224; mesatarja
35,812,261 ALL e cila eshte me e vogel se vlera e fondit limit prej 125,000,000. Pra
operatori ekonomik nuk e ploteson kriterin e xhiros mesatare vjetore. Gjithashtu, licenca
QKL kodi III.2.A eshte ne emer te DAiva Consulting. Pra operatori ekonomik nuk ka
paraqitur lincence per mjedisin. Gjithashtu specialisti I mjedisit eshte inxhinjer pyjesh,
por pa licence ne mjedis Kodi iii.2.A . Operatori ekonomik ka paraqitur si kontrate te
ngjashme kontrate te lidhur ndermjet Derbi-E dhe Devollit Hydropower per projektimin
e rrugeve Diga Moglice – Peshtan dhe Peshtan – Kodras. Faturat e paraqitura per keto
projektime kane vleren 3,493,544 + 2,089,967 + 3,079,614 = 8,663,125 ALL pa TVSH.
Pra operatori ekonomik nuk e ploteson kriterin e punimeve te ngjashme. Çmimi i ofruar
nga ky Operator,eshte shume me poshte vleres se çmimit te lejuar sipas VKM 354,date
11.05.2016.

4 Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Ilyrian Consulting” shpk & “HGH &
Lorenco Co” shpk per arsye se:
Lorenco Co: nuk arrin Punimet e ngjashme,Licensa e vleresimit eshte e shkalles se dyte
per ndertesat dhe truall,nuk ka License per Vleresim toke bujqesore dhe kullota,Qirjako
Zallota nuk ka paraqitur Projekte te ngjsahme ne CV..Nuk ka paraqitur qe disponon 10%
ne banke sipas kerlesave te DST dhe ne perputhej me % e propozuar ne marreveshjen e
bsahkepunimit..nuk ka paraqitur ing Hidro. ILIRIAN CONSULTING: Ing Vasil Leka
nuk ka paraqitur Kontrate me firmen, Ing Anila Spahiu nuk ka kategorine 6/b te licenses,
Ing Bsahkim Spahiu nuk ka kontrate me firmen ,Klodian Seferaj ekonomisti,nuk ka
kontrate pune me firmen ne kundershtim me kerkesat e DST-se. Kontrate e
bashkepunimit ndermjet tre operatoreve ekonomik nuk k ate percaktuar lider por vetem
perfaqesues. Gjithashtu kontrata e bashkepunimit nuk eshte e vlefshme pasi paraqet
parregullsi. Ne kontrate objeki I cilesuar eshte “Projektimi I rrugeve dytesore” ndersa tek
perfaqesimi dhe pergjegjesite objekti I percaktuar eshte “Hartimi I Projektit dhe
Preventivit per rikontruksionin e rruges nga vepra e marrjes tek hyrja e HEC Koman”.
Çmimi i ofruar nga ky Operator,eshte shume me poshte vleres se çmimit te lejuar sipas



VKM 354,date 11.05.2016.

5 Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Taulant” shpk & “EBS Studio” shpk &
“SDC Studio” shpk per arsye se:
TAULANT:Mungon Kategoria e Vleresimit te tokave Bujqesore. Stafi kryesor i
propozuar ne kete tender eshte i angazhuar ne Kontratat e supervizionit te rrugeve: "
rruga Borje", "Rruga Bajram Curri", "Rruga Fushe Arres - Reps", "Rruga Fushe Kruje -
Thumane", kontrata tecialt jane ne proces implementimi dhe financohet nga FSHZH, ku
TAULANT eshte JV me CEC.

6 Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Geosat Group” shpk & “Instituti Dekliada”
shpk per arsye se:
Geosat :Nuk arrin xhiron e kerkuar,54,087,269;49,288,295
155,851,200;Pra xhiro mesatare vjetore eshte 86,408,921, e cila eshte me e vogel se 85%
* 125,000,000 = 106,250,000. Per kete arsye Geosat Group nuk ploteson pjesen e tij te
xhiros mesatare vjetore. Gjithashtu operatori ekonomik nuk plotson xhiron mesatare
vjetore ne total, pasi xhiro mesatare vjetore e Institutit Dekliada eshte 24,870,588 dhe
shuma totale e te dy operatoreve te marre se bashku eshte 111,279,509 e cila eshte me e
vogel se fondi limit, pra me e vogel se 125,000,000. Instituti Dekliada: Nuk ka punime
te ngjshme Projektimi dhe studimi per Hidrocentralin “Florina”,Projektimi dhe studimi
per Hidrocentralin “Mushtri”, Majlinda Bardhi nuk ka License per vleresimin e tokave
bujqesore.

7 Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Nord-Comat” shpk & “El-Raeid” shpk &
“Job Project” shpk per arsye se:
El Raeid : Sipas kontrates se bashkepunimt Job Project do te mbuloje pjesen e studimeve
mjedisore, Nord Comat do te mbuloje pjesen e studimeve gjeologjike ndersa El-Raeid do
te mbuloje pjesen e projektimit.El-Raeid nuk ka asnje document te apostiluar. Licenca
nuk eshte e njehsuar dhe ka sjelle vetem nje deklarate e cilat thote qe eshte I afte te beje
pune projektimi.Punet e ngjashme jane vetem nje liste excel dhe nuk ka asnje document
mbeshtetes.Mungojne licencat e stafit te paraqitur. Job Project, nuk ka licencen e mjedisi
Kodi III 2.A, pasi ky operator ka marre persiper te beje studimet mjedisore.
Nord Comat: nuk arrin punimet e ngjashme.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, duke qene se, referuar DST, marreveshja
kuader do te lidhet me kater shoqeri, Komisioni me unanimitet vendosi qe fituese te
shpallen shoqerite e meposhtme:

1. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “AVE Consulting” shpk (57%) &
“Zenit-06” shpk (23%)& “D&C Partners” shpk (20%), perfaqesuar nga
shoqeria “AVE Consulting” shpk, me vlere te ofertes 107.500.000 (njeqind e
shtate milion e peseqind mije) leke pa tvsh.

2. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Gjeokonsult” shpk (95%) & “ASH
Engineering” shpk (5%), perfaqesuar nga shoqeria “Gjeokonsult” shpk, me
vlere te ofertes 111.250.000 (njeqind e njembedhjete milion e dyqind e
pesedhjete mije) leke pa tvsh.



3. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Infraconsult” shpk (35%) & “Atelier”
shpk (35%) & “Seed Consulting” shpk (30%), perfaqesuar nga shoqeria
“Infraconsult” shpk, me vlere te ofertes 113.682.000 (njeqind e trembedhjete
milion e gjashteqind e tetedhjete e dy mije mije) leke pa tvsh.

4. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Klodioda” shpk (62%) & “Sphaera”
shpk (38%), perfaqesuar nga shoqeria “Klodioda” shpk, me vlere te ofertes
118.600.000 (njeqind e tetembedhjete million e gjashteqind mije) leke pa
tvsh.

Keto shoqeri jane kualifikuar per lidhjen e marreveshjes kuader.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:
• Fondi Shqiptar i Zhvillimit
• Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania
• Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)
• Fax: 00355 4 2 234 885
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 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, 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 07.11.2017.

Ankesa: Nuk ka patur.


