FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
Data 18.12.2020
Për:

OE FUSHA sh.p.k., - NIPT J61922018S
Adresa: Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3,
Pedonalja. Tirane

Procedura e prokurimit: Tender i hapur elektronik
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74019-10-05-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikualifikim urban i zonës turistike, Golem, Bashkia Kavajë”, me
fond limit: 835.659.838,33 (teteqind e tridhjete e pese milion e gjashteqind e pesedhjete e nente
mije e teteqind e tridhjete e tete presje tridhjete e tre) lekë pa TV.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. OE FUSHA sh.p.k., - NIPT J61922018S, Vlera 556 103 116,76 (peseqind e pesedhjete e gjashte
milion e njeqind e tre mije e njeqind e gjashtembedhjete presje shtatedhjete e gjashte) lekë pa tvsh,
2. BOE CURRI shpk NIPT J67902718S & ALBA KONSTRUKSION NIPT J61812013R
Vlera 576 336 473 (peseqind e shtatedhjete e gjashte milion e treqind e tridhjete e gjashte mije e
katerqind e shtatedhjete e tre) lekë pa tvsh,
3. OE SALILLARI NIPT J62903125G, Vlera 576 699 805,5 (peseqind e shtatedhjete e gjashte
milion e gjashteqind e nentedhjete e nente mije e teteqind e pese presje pese) leke pa tvsh
4. OE ALB-BUILDING shpk NIPT- J69102508C Vlera 606 380 735,32 (gjashteqind e gjashte
million e treqind e tetedhjete mije e shtateqind e tridhjete e pese presje tridhjete e dy) lekë pa tvsh.
5. OE "GENER 2” NIPT K58615301M, Vlera 690 848 028,37 (gjashteqind e nentedhjete
million e teteqind e dyzete e tete mije e njezete e tete presje tridhjete e shtate) leke pa tvsh,
6. OE GECI shpk NIPT- K71829801O & FLORIDA NIPT J79602604P , Vlera 759 922 852,31
(shtateqind e pesedhjete e nente million e nenteqind e njezete e dy mije e teteqind e pesedhjete e
dy presje tridhjete e nje) lekë pa tvsh,
7. OE GJOKA KONSTRUKSION NIPT J91815014U, Vlera 766 013 122,09 (shtateqind e
gjashtedhjete e gjashte milion e trembedhjete mije e njeqind e njezete e dy presje zero nente) leke
pa tvsh,
8. OE 2 T shpk NIPT K01731001M & ERGI NIPT K02727229P Vlera 538 489 297,29 (peseqind
e tridhjete e tete milion e katerqind e tetedhjete e nente mije e dyqind e nentedhjete e shtate presje
njezete e nente) plekë pa tvsh,
9. BOE PE - VLA – KU NIPT K61716013M & BIBA-X NIPT K32618815N Vlera, 447 262
765,08 (katerqind e dyzete e shtate milion e dyqind e gjashtedhjete e dy mije e shtateqind e
gjashtedhjete e pese presje zero tete) leke pa tvsh

10. BOE ILIRIADA NIPT J61828125L & 4 A-M NIPT K92005016L, Vlera 584 943 453 (peseqind
e tetedhjete e kater million e nenteqind e dyzete e tre mije e katerqind e pesedhjete e tre) leke pa
tvsh,
11. OE ALB – STAR NIPT J62903512W, Vlera 765 263 268 (shtateqind e gjashtedhjete e pese
mllion e dyqind e gjashtedhjete e tre mije e dyqind e gjashtedhjete e tete) leke pa tvsh,
12. BOE ARIFAJ NIPT - J76418907K, & DENIS-05 NIPT- K51518029B & XHAST NIPT
K12512837I, Vlera 469 933 766 (katerqind e gjashtedhjete e nente milion e nenteqind e tridhjete
e tre mije e shtateqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh,
13. BOE BESTA NIPT J62903182B & ALKO-IMPEX General Construcion NIPT
K91326028I, Vlera 489 021 470 (katerqind e tetedhjete e nente million e njezete e nje mije e
katerqind e shtatedhjete) leke pa tvsh,
14. BOE Bajrami N NIPT K02727202O & STERKAJ NIPT J68310708M & ZDRAVO NIPT
J84003411K, Vlera 450 470 860,5 (katerqind e pesedhjete million e katerqind e shtatedhjete mije
e teteqind e gjashtedhjete presje pese) leke pa tvsh,
15. BOE AGI KONS NIPT K21622001M & BE - IS SH.P.K NIPT K71412003A Vlera 550
538 966 (pesiqind e pesedhjete million e peseqind e tridhjete e tete mije e nenteqind e gjashtedhjete
e gjashte) lekë pa tvsh,
16. OE VELLEZERIT HYSA NIPT K12911201C, Vlera 416 846 748 (katerqind e
gjashtembedhjete million e teteqind e dyzete e gjashte mije e shtateqind e dyzete e tete) leke pa
tvsh,
17. OE BOSHNJAKU. B NIPT K72627402H, Vlera 584 980 686 (peseqind e tetedhjete e kater
million e nenteqind e tetedhjete mije e gjashteqind e tetedhjete e gjashte) leke pa tvsh
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. OE 2 T shpk NIPT K01731001M & ERGI NIPT K02727229P per arsye se nuk ploteson
Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket
“Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e
veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e
nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura
prokurimi te shpallura nga FSHZH,
2. BOE PE - VLA – KU NIPT K61716013M & BIBA-X NIPT K32618815N,per arsye se nuk
kanë paraqitur marrëveshjen e bashkëpunimit ku përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja
e pjesëmarrjes dhe elementet konkrete të punimeve që do të kryejë secili anëtar I grupit,
Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.2. te Kritereve te vecante ne DT per
sa i perket punësim mesatar të punonjësve (fuqisë punëtore),
3. BOE ILIRIADA NIPT J61828125L & 4 A-M NIPT K92005016L, per arsye se nuk ploteson
kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin
e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura
prokurimi te shpallura nga FSHZH,
4. OE ALB – STAR NIPT J62903512W, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin
teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne
realizimin e puneve te ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe
lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë
kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga
FSHZH,
5. BOE ARIFAJ NIPT - J76418907K, & DENIS-05 NIPT- K51518029B & XHAST NIPT
K12512837I, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve
te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te
ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet
organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e
objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,
6. BOE BESTA NIPT J62903182B & ALKO-IMPEX General Construcion NIPT
K91326028I, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve

7.

8.

9.

10.

te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te
ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet
organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e
objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,
BOE Bajrami N NIPT K02727202O & STERKAJ NIPT J68310708M & ZDRAVO NIPT
J84003411K, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve
te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te
ngjashme” si dhe nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet
organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e
objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,
BOE AGI KONS NIPT K21622001M & BE - IS SH.P.K NIPT K71412003A per arsye se
nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa
i perket “Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” si dhe nuk ploteson
kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin
e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura
prokurimi te shpallura nga FSHZH,
OE VELLEZERIT HYSA NIPT K12911201C, per arsye se nuk ploteson Kriterin per
kapacitetin teknik pika 2.3.2. te Kritereve te vecante ne DT sa i perket punësim mesatar të
punonjësve (fuqisë punëtore), nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me
kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa
shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH
OE BOSHNJAKU. B NIPT K72627402H, per arsye se nuk ploteson Kriterin per
kapacitetin teknik pika 2.3.2. te Kritereve te vecante ne DT sa i perket punësim mesatar të
punonjësve (fuqisë punëtore), nuk ploteson kerkesen per piken N.P – 5. E dhe N.P – 9. D
duke paraqitur pikat N.P – 5. C dhe N.P – 9. B. nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik
pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket “Përvojës së suksesshme ne
realizimin e puneve te ngjashme”
***

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojme OE FUSHA sh.p.k., - NIPT J61922018S
Adresa: Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja.
Tirane se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme 556 103 116,76 (peseqind e pesedhjete e
gjashte milion e njeqind e tre mije e njeqind e gjashtembedhjete presje shtatedhjete e gjashte) lekë pa tvsh,
është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. “Sami Frashëri”, nr. 10,
Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151), Fax: 00355 42 234 885, sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 27.11.2020
Ankesa: ka
Ka marre pergjigje 07.12.2020

