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* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “W. Center” shpk me NUIS 

K63029402A, Fier se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 7 020 410 (shtate milion 

e njezet mije e katerqind e dhjete) leke pa TVSH,  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë Drejtorise së Prokurimit Publik të Albpetrol sha, rruga 

Fier – Patos km 7, Fier, 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, tenderi do te 

anullohet, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.03.2018. 

 

Ankesa: ka ose jo, - Nuk ka patur ankesa. 

 

 

FONDISHQIPTAR I ZHVILLIMIT 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

 [ Data : 19.03.2018] 

 

Për: OperatorinEkonomik“Fusha” shpk 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”meobjekt:  “Rikonstruksion bulevardi i Vlorës”.  

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion bulevardi i Vlorës”. 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-41993-01-24-2018. 

 

Kohëzgjatja:brënda 12 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  

 

Fondi limit: 1.059.902.274 (një miliard e pesëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e dy mijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e katër) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 416.666.666 lekë pa tvsh. 

Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019. 

 

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 

 

Data e zhvillimittëprocedurëssëprokurimit: Datë22.02.2018. 

 

Publikimetëmëparshme(nësezbatohet): Nukkapatur. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët. 

 

Njoftojmë se, kanëqënëpjesëmarrësnëprocedurëkëtaofertues me vleratpërkatësetëofruara pa tvsh: 



Buletini Nr. 12 datë  26 Mars 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           118/606  

 

 

 

NR SHOQERIA 

NIPT I 

SHOQERISE 

KRYESUESE OFERTA PA TVSH 

1 

“RIVIERA” SHPK & “MANE 

TCI” SHPK & 

“GLAVENICA” SHPK J66903244D                752,392,544  

2 GPG J64324443V                875,041,049  

3 

“CURRI” SHPK & “BE IS” 

SHPK  J67902718S                918,714,246  

4 FUSHA J61922018S                999,999,932  

5 GECI K71829801O             1,029,400,757  

6 ADEM POJANI  NUK KA PARAQITUR OFERTE 

 

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 

 

Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Mane TCI” shpk (70%), “Riviera” shpk 

(28%)  dhe “Glavenica” shpk (2%) pasi: 

 

Bashkimi i operatoreve ekonomike nuk ploteson kerkesat e pikes 2 tenenit 74, “Bashkimi i 

operatorëveekonomikë” teVendimitteKeshillitteMinistrave nr 914, datë 29.12.2014,  “Përmiratimin 

e rregullavetëprokurimitpublik”, i ndryshuar, ne tecilinkerkohet:  

 

“Para dorëzimittëofertës, bashkimiduhettëkrijohetzyrtarisht, me njëmarrëveshjetënoterizuar, 

kutëpërcaktohenpërfaqësuesi i grupit, përqindja e 

pjesëmarrjessëpunës/shërbimit/furnizimitdheelementetkonkrete, që do tëkryejësecilingaanëtarët e 

këtijbashkimi.Paskrijimittëbashkimittëoperatorëveekonomikë, anëtarët e bashkimitcaktojnë me 

procure përfaqësuesin e tyrepërdorëzimin e ofertës. Kjomarrëveshje e 

shkruardheprokuraduhettëdërgohensëbashku me kualifikimetdheofertënekonomike, e 

ciladuhettënënshkruhetngapërfaqësuesi.Përfaqësuesiduhettëbëjëedhesigurimin e ofertës, 

nësekërkohet, duke specifikuarpjesëmarrjennëbashkimineoperatorëveekonomikë. Nërast se 

bashkimi I operatorëveekonomikëshpalletfitues, 

kontrataduhettënënshkruhetngaseciliprejanëtarëvetëkëtijbashkimi”. 

 

Ne marreveshjen e bashkepunimit te ngarkuar ne sistem nuk jane percaktuar punet konkrete qe do 

te kryeje secila shoqeri. Ne sistem eshte ngarkuar gjithashtu edhe nje dokument me titullin 

“ndarje_punimesh” ne te cilin jane percaktuar punet per secilen shoqeri, por ky dokument eshte 

firmosur dhe vulosur vetem nga shoqeria “Riviera” shpk dhe nuk eshte hartuar para noterit nga te 

treja shoqerite, ne perputhje me VKM. Ne kete menyre ky dokument nuk mund te merret ne 

konsiderate. 

 

Shoqeria “Mane TCI” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me kryerjen e puneve 

te ngjashme, pasi ka paraqitur dokumentacion per realizimin e puneve ne objektin ”Ndertimi i 
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infrastruktures rrugore dhe rrjetit te jashtem inxhinierik ne kompleksin ”Rolling Hills” Lunder – 

Tirane”. Nga shqyrtimi i ketij dokumentacioni rezulton se punimet e deklaruara ne situacionin 

perfundimtar te paraqitur konsistojne ne punime germimi, hekur betoni, hidraulike, gjelberimi etj 

por nuk ka punime shtresa guri qe zene nje pjese te konsiderueshme te punimeve qe prokurohen. 

Ne faqen 10 te aktit te kolaudimit per objektin e deklaruar figuron si sipermarres ”Albstar” shpk, 

nderkohe qe eshte deklaruar se punimet jane kryer nga vete shoqeria  “Mane TCI” shpk. Faturat e 

paraqitura per te vertetuar kryerjen e kesaj pune (nga te cilat mund te dallohej se cila shoqeri i ka 

kryer realisht punimet)  jane krejtesisht te palexueshme. 

 

Shoqeria “Mane TCI” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.2 per kualifikim lidhur me numrin e 

punonjesve, pasi, sipas dokumentacionit te paraqitur, rezulton se per periudhen e kerkuar ka te 

punesuar mesatarisht 137 punonjes, nga 175 qe duhet te kete sipas perqindjes se puneve qe ka 

marre persiper (70%). 

 

Shoqeria “Mane TCI” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e 

nevojshem teknik pasi inxhinierja e mjedisit ElonaVathi, e punesuartek “Mane TCI” shpknga data 

1.8.2017, ne CV e sajtemuajitdhjetor 2017 shkruan se eshte e punesuar ne bashkine e Tiranesnga 

data 1.8.2017. Duke qene se kjoinxhiniereeshte e dypunesuar, 

nukmundtepermbushekushtinqestafiduhettejete i lire ngaangazhimetetjera. 

 

Shoqeria “Mane TCI” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.6 per kualifikim lidhur me pikat e kerkuara 

te licenses, pasi nuk disponon piken e licenses N.S -  18    A   “Punimetopogjeodezike”. Duke qene 

se kjoshoqerikamarrepersipertekryeje 70% tepunimeve, dhe ne 

kushtetkurnukjanepercaktuarperparanoteritpunetkonkreteqe do tekryejesecilashoqeri, 

kykushtkonsiderohet I pa plotesuar. 

 

Shoqeria “Riviera” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te 

ngjashme, pasi ka paraqitur dokumentacion per realizimin e puneve te meposhtme, me vlera te 

realizuara ne tre vitet e fundit: 

 

 
 

Kjo shoqeri per te provuar plotesimin e kriterit per kualifikim duhet te kishte paraqitur 

dokumentacion per realizimin e nje pune te vetme ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se  

148.386.318 leke pa tvsh  ose te disa puneve te realizuara ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se 

593.545.273 leke pa tvsh. Ky operator ekonomik, me dokumentacionin e paraqitur, nuk ploteson 

asnjerin prej kushteve. 

 

Shoqeria “Riviera” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e nevojshem 

teknik pasi nuk ka deklaruar te punesuar nje inxhinier mekanik. Ne 

ME TVSH PA TVSH % REALIZIMI PA TVSH

KANALI UJITES FIER 95,256,523                              79,380,436                   65% 51,597,283                   

LESKOVIK TRE URAT 120,167,594                65% 78,108,936                   

QENDRA PERMET 92,082,356                              76,735,297                   100% 76,735,297                   

RRUGA BERAT BUZUQ 67,771,766                              56,476,472                   55% 31,062,059                   

237,503,575                
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kushtetkurnukjanepercaktuarperparanoteritpunetkonkreteqe do tekryejesecilashoqeri, 

kykushtkonsiderohet I pa plotesuar. 

 

Shoqeria “Glavenica” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.3 per kualifikim lidhur me stafin e 

nevojshem teknik pasi nuk ka deklaruar te punesuar nje inxhinier hidroteknik dhe nje inxhinier 

mjedisi. Ne kushtetkurnukjanepercaktuarperparanoteritpunetkonkreteqe do tekryejesecilashoqeri, 

kykushtkonsiderohet I pa plotesuar. 

 

Shoqeria “Glavenica” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.6 per kualifikim lidhur me pikat e kerkuara te 

licenses, pasi nuk disponon piken e licenses N.P – 12. C “Punimetëinxhinierisësëmjedisit”. Duke 

qenese kjoshoqerikamarrepersipertekryeje 2% tepunimeve, dhe ne 

kushtetkurnukjanepercaktuarperparanoteritpunetkonkreteqe do tekryejesecilashoqeri, 

kykushtkonsiderohet I pa plotesuar. 

 

TeskualifikojeOperatorinEkonomik “G.P.G. Company” shpkpasi: 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 per kualifikim lidhur me punet ne proces pasi ka deklaruar se eshte ne 

proces lidhje kontrate me Bashkine Tirane, per objektin “Rehabilitimi i aksit mbikalim – 

Kombinat”, me vlere 194.686.695 leke. Ky fakt ben qe te mos plotesohet kerkesa e pikes 8, germa 

”ç” te nenit 26 ”Kontratat per Pune Publike”, te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 914, datë 

29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.  

 

*Shenim: Komisioni i vleresimit te ofertave, ne daten 7 Mars 2018,kerkoi interpretimin dhe 

vendimin e njesise jurdike dhe te prokurimeve ne lidhje me kriterin 2.3.9 mbi vlefshmerine aktuale 

te ketij kriteri, pasi Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 914, date 29.12.2014, (i ndryshuar),neni 

26, pika 8, germa “ç” mbi te cilen bazohet ky kriter eshte shfuqizuar me Vendim te Keshillit te 

Ministrave nr. 80, date 14.02.2018.   

 

Vendimi i njesise se prokurimit erdhi me e-mail po ne te njejten dite pra ne daten 7 Mars 2018 si 

me poshte: 

 

“Tenderi me objekt “Rikonstruksion i BulevarditteVlores” 

eshteshpallurnesisteminelektronikteprokurimit ne daten 25 Janar 2018 ne perputhje me kerkesat e 

LigjitteProkurimitPublikdhete VKM nr. 914, date 29.12.2014, (i ndryshuar). Ne daten 16.02.2018 

jane amenduar kerkesat per kualifikim. Ne vkm 80 te dates 14.02.2018 (qe ka hyre ne fuqi ne daten 

19.02.2018) nuk jane paradhikuar dispozita kalimtare per tenderat qe nderkohe ishin shpallur dhe, 

ne kete menyre, gjykimi im eshte se kriteri i parashikuar ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 

914, date 29.12.2014, (i ndryshuar), neni 26, pika 8, germa “ç”  “Per te provuar plotesimin e kesaj 

kerkese duhet te deklaroje te gjitha punet ne proces per te cilat ka lidhur kontrate apo eshte ne 

proces te lidhjes se saj, si kontraktor apo nenkontraktor, sipas ligjit për prokurimin publik..” duhet 

te zbatohet. Anashkalimi i ketij kriteri per kualifikim mendoj se mund te shkele barazine ne tendera, 

pasi mund te kete operatore ekonomike qe nuk kane paraqitur oferte vetem per mos plotesimin e 

ketij kriteri”. 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.10 per kualifikim lidhur me certifikatat ISO PAS 99:2012  dhe ISO 

39001:2012 pasi shoqeria AQSCERT nuk eshte e akredituar per te leshuar keto certifikata ISO. 
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Verifikimi u krye duke u bazuar ne shkresen me nr. 86/1 prot. Date 12.02.2018 te derguar nga 

Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit.  

 

Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Curri” shpk (70%) dhe “Be - Is” shpk (30%) 

pasi: 

 

Shoqeria “Curri” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te 

ngjashme, pasi ka paraqitur dokumentacion per realizimin e disa puneve, sipas tabeles se 

meposhtme: 

 

OBJEKTI ME TVSH PA TVSH %  

REALIZUAR 

NGA CURRI 

SHPK 

DIGA VAU I DEJES            78,812,600  

        

65,677,167  50% 

           

32,838,583  

PLOTESIMI I 

SEGMENTIT DRAGOBI 

VALBONE          223,937,744  

      

186,614,78

7  

100

% 

        

186,614,786  

RRETHRROTULLIMI I 

DOGANES KASHAR   

                          

-    

100

% 

MUNGON 

VERTETIMI 

(FORMULARI

) 

RIKONSTRUKSION I 

RRUGES PORCELAN 

KINOSTUDIO SURREL          264,041,996  

      

220,034,99

7  

100

% 

        

220,034,996  

RRUGA LIBONIK 

RREMBEC PLASE   

                          

-    

100

% 

 

ESHTE 

KRYER NE 

VITET 2013 - 

2014 

RIKUALIFIKIM URBAN 

FUSHA E AVIACIONIT            95,742,870  

        

79,785,725  

100

% 

           

79,785,725  

CERRIK BELSH DRAGOT 

KUCOVE          381,860,850  

      

318,217,37

5  

100

% 

        

318,217,375  

URA E LUSHES            71,647,893  

        

59,706,578  

100

% 

           

59,706,577  

RIKONSTRUKSION I 

RRUGES GJON BUZUKU          282,602,669  

      

235,502,22

4  

100

% 

        

235,502,224  

RRUGA E UNAZES 

VLORE          416,102,097  

      

346,751,74

8  85% 

        

294,738,985  

 VLERA TOTALE E 

PUNEVE TE KRYERA       

     

1,427,439,253  
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Kjo shoqeri per te provuar plotesimin e kriterit per kualifikim duhet te kishte paraqitur 

dokumentacion per realizimin e nje pune te vetme ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se  

529.951.137 leke pa tvsh  ose te disa puneve te realizuara ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se 

1.483.863.184 leke pa tvsh. Ky operator ekonomik, me dokumentacionin e paraqitur, nuk ploteson 

asnjerin prej kushteve.  

 

Shoqeria “Curri” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.9 per kualifikim lidhur me punet ne proces pasi ka 

deklaruar se ka ne proces pune te cilat nuk i ka perfunduar ne masen mbi 70%.  Ky fakt ben qe te 

mos plotesohet kerkesa e pikes 8, germa ”ç” te nenit 26 ”Kontratat per Pune Publike”, te Vendimit 

te Keshillit te Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar.  

 

TeskualifikojeOperatorinEkonomik “Geci” shpkpasi: 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te ngjashme, pasi ka 

paraqitur dokumentacion per realizimin e disa puneve, sipas tabeles se meposhtme: 

 

OBJEKTI ME TVSH PA TVSH %  REALIZIMI 

RRUGA KUKES KRUME LOTI 2 

         

134,855,321  

      

112,379,434  100% 

        

112,379,434.17  

UNAZA E VOGEL TIRANE 

         

155,408,699  

      

129,507,249  100% 

        

129,507,249.17  

TOTALI I PUNEVE TE 

REALIZUARA NE 3 VITET E 

FUNDIT       

        

241,886,683.33  

 

Kjo shoqeri per te provuar plotesimin e kriterit per kualifikim duhet te kishte paraqitur 

dokumentacion per realizimin e nje pune te vetme ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se  

529.951.137 leke pa tvsh  ose te disa puneve te realizuara ne tre vitet e fundit me vlere jo me pak se 

2,119,804,548 leke pa tvsh. Ky operator ekonomik, me dokumentacionin e paraqitur, nuk ploteson 

asnjerin prej kushteve.  

 

Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Adem Pojani” shpk  pasi nuk ka paraqitur oferte. 

 

Ploteson kerkesat per kualifikim Operatori Ekonomik “Fusha” shpk. 

 

*Shenim: Komisioni i vleresimit te ofertave, ne daten 7 Mars 2018, kerkoi interpretimin dhe 

vendimin e njesise jurdike dhe te prokurimeve ne lidhje me kriterin 2.3.9 te bazuar ne Vendimit te 

Keshillit te Ministrave nr. 914, date 29.12.2014, (i ndryshuar),neni 26, pika 8, germa “ç”mbi 

marrjen ne konsiderate te kontratave ne proces te deklaurara te cilat jane te perfunduara ne masen 

70% 

 

Ne daten 7 Mars 2018, Njesia e Prokurimit dergoi vendimin e saj si me poshte: 
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“Interpretimi im  per piken “ç” te nenit 26 te VKM nr. 914, date 29.12.2014, (i ndryshuar) eshte se 

Komisioni i vleresimit te Ofertave duhet te skualifikoje cdo operator ekonomik qe që 

 ështëfituesdhe/apokanëproces, nëtënjëjtënkohë, sikontraktorë/nënkontraktorë, 

njëinvestim/investime, sipasnjëkontrateapokontratavetëlidhura a nëprocespërt’ulidhur, sipas LPP-

së, I cilinëçastin e hapjessëofertavenuk i kapërfunduarpunimetfizike, nëmasën 70% 

tëvëllimevetëpërgjithshmetëpunës. Referuarcitimitteketijnenipune ne 

procesduhettekonsiderohenvetematoqejanelidhur ne bazeteLigjit per ProkuriminPublik. Punet e 

tjera, telidhurandermjetprivateveapo me fondetedonatoreve (per tecilatnukjanezbatuarrregullat e 

LPP) nukduhettekonsiderohensipune ne proces. Nesekontratat e 

cituarangaanajuajjanetelidhurabazuar ne LPP, dhenesenukplotesohetasnjengaperjashtimet e 

parashikuara ne vkm: 

i.   vonesasipasojë e ndërthurjes me njëvepërtjetërnëndërtim, si KUZ,  OSHEE etj; 

ii.   dëmtimiapodaljanëdritë e objekteve me vlerahistorike; 

iii.   vonesanëshpronësimin e subjekteve, tëcilave u përketprona; 

 iv.   ndryshimnëprioritetet e qeverisjesnëfinancim; 

v.   rishpërndarjetëfondevesipasojë e ndonjëemergjence, tëjustifikuaranga    autoritetikontraktor, 

sipasdokumentacionittëlëshuarngaky i fundit.           

atehereshoqeriaduhetteskualifikohet.” 

 

Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, informojmëOperatorinekonomik “Fusha” shpkse oferta 

e paraqitur, me vlerë999.999.932(nenteqind e nentedhjete e nentemilion e nenteqind e nentedhjete e 

nentemije e nenteqind e tridhjete e dy)lekë pa TVSHështëidentifikuarsioferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i luturtëparaqisnipranëAutoritetitKontraktor: 

 

• FondiShqiptar 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(pas rivleresimit) ështëbërënëdatë09.03.2017. 

 

Nuk jane paraqitur ankesa per kete procedure.  
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