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Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-65227-04-25-2018 

2. Përshkrim i shkurtër i kontratës: 9.202.902 (nentemilion e dyqind e dymije e nenteqind e dy)  leke 

pa TVSH. Fondi limit per nje dite eshte: 29.406 (njezete e nentemije e katerqind e gjashte) leke pa 

TVSH.   

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike[30.04.2018] [Numri 17] 

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. “Myrto Security” sh.p.k                K23323401N   

               Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it  

 Vlera 9.076.073,52 (nente milion e shtatedhjete e gjashte mije e shtatedhjete e tre presje 

pesedhjete e dy ) leke pa tvsh. 

          (   me numra dhe fjalë) 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ “Myrto Security” sh.p.k. me adrese 

Fier] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [9.076.073,52 (nente milion e 

shtatedhjete e gjashte mije e shtatedhjete e tre presje pesedhjete e dy ) leke pa tvsh.] është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [OSHEE/Drejtoria Rajonale Elbasan] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej [________], 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 04.06.2018 

Ankesa: Jo 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ______ 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

 [ Data : 11.06.2018] 

Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Alb Tiefbau” shpk (80%) dhe “Karl Gega 

Konstruksion” shpk (20%), perfaqesuar nga shoqeria “Alb Tiefbau” shpk, me adrese rruga 
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“Studenti”, sheshi “2 Prilli”, Pallati “Fishta 2”, Lagja “Qemal Stafa”, Shkoder, me NIPT 

J66703049C. 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”  me objekt :  “Rikonstruksion i sheshit te Shirokes”. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i sheshit te Shirokes”. 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-60630-04-04-2018. 

 

Kohëzgjatja: brënda 10 muajsh nga data e fillimit te punimeve.  

  

Fondi limit: 358.551.112 (treqind e pesedhjete e tete milion e peseqind e pesedhjete e nje mijë e 

njeqind e dymbedhjete) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 71.710.222 lekë pa tvsh. 

Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019. 
 

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 15.05.2018. 

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët. 

 

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

tvsh: 

 

NR SHOQERIA NIPT 

OFERTA PA TVSH 

PARA KONTROLLIT 

ARITMETIK 

1 

ALB TIEFBAU 80%   J66703049C 

257,506,628 KARL GEGA 

KONSTRUKSION 20% 
 J66703076W 

2 ALBA KONSTRUKSION  J61812013R 268,484,197 

3 JUNIK  J68007522L 268,552,333.40 

4 
AGI KONS 65%   K21622001M 

269,440,436 
BE IS 35%  K71412003A 

5 

SMO VATAKSI 22 %    L47022001J 

275,363,468 SMO UNION 62%  J66902042Q 

BIA CONSTRUCTION 16%  L32130005E 

6 
DESARET COMPANY 

67.11%   
 K01816001J 

282,351,514 
SENKA 32.89%  J94808405Q 

7 
LIQENI VII 47%   K01730502W 

292,971,599 
DELTA LAVORI 57%  L62415021P 

8 EVEREST  J78311921L 294,181,801 

9 CURRI  J67902718S 296,348,628 
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10 4AM  K92005016L 326,071,033.05 

11 GPG COMPANY  J64324443W 335,272,361 

12 GRAMA  J77304712J 
 NUK KA PARAQITUR 

OFERTE  

 

Pas vleresimit te dokumentacionit te paraqitur komisioni me unanimitet vendosi: 

 

1. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Alba Konstruksion” shpk  me NIPT J61812013R 

pasi: 

 

Nuk ploteson kushtin lidhur me shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike 

të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri, pasi nuk ka 

paraqitur vertetimin e kerkuar. 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.2.4 per kualifikim lidhur me plotësimin e te gjitha detyrimeve e taksave 

dhe tarifave vendore, pasi ne vitin 2016 ka ushtruar aktivitet ne objektin ”Rikonstruksion i rruges 

Cerme-sektor, tre urat-Staravec - Germenj i madh, tre urat autostrade, Rrogozhine - Lushnje” dhe 

nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e detyrimeve. 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.6 per kualifikim lidhur me disponimin e pikave te nevojshme te licenses 

pasi nuk disponon piken kerkuar te licenses NP-8. 

 

Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri. 

 

2. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Junik” shpk  me NIPT J68007522L pasi: 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me realizimin e puneve te ngjashme, pasi nga te 

gjitha punet e paraqitura, vetem objekti “Rikualifikim i qendres se qytetit Vau i Dejes”, me vlere 

103.927.002 leke pa tvsh, mund te konsiderohet si pune e ngjashme. Ky objekt ka vlere me te ulet 

se vlera e kerkuar prej 179.275.556 lekesh pa tvsh dhe nuk ploteson kushtin. Punimet e realizuara 

ne objektet e tjere te deklaruar konsistojne ne punime ndertim godinash, ujesjellesi etj, dhe nuk 

mund te konsiderohen si pune te ngjashme. 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.5 per kualifikim “Operatori Ekonomik duhet te kete ne stafin e tij nga 

tetori 2017 e ne vazhdim mjekun e shoqerise, ne zbatim te VKM nr. 742, date 06.11.2003. Per kete 

duhet te paraqese kontraten e punes, diplomen dhe licensen perkatese”, pasi kontrata me mjekun 

eshte lidhur me 18.01.2018 dhe  nuk ka dokumenta per punesimin e mjekut ne periudhen nga tetori 

2017 deri ne 18.01.2018. 

 

Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri. 

 

3. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Agi Kons” shpk (65%) me NIPT 

K21622001M dhe “Be - Is” shpk (35%) me NIPT K71412003A pasi: 
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Shoqeria “Agi Kons” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me realizimin e 

puneve te ngjashme, pasi punimet e realizuara ne objektet e deklaruar konsistojne ne punime 

ndertim godinash, ujesjellesi etj, dhe nuk mund te konsiderohen si pune te ngjashme.  

 

Shoqeria “Be - Is” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.5 per kualifikim “Operatori Ekonomik duhet te 

kete ne stafin e tij nga tetori 2017 e ne vazhdim mjekun e shoqerise, ne zbatim te VKM nr. 742, date 

06.11.2003. Per kete duhet te paraqese kontraten e punes, diplomen dhe licensen perkatese”, pasi 

kontrata me mjekun eshte lidhur me 28.11.2017 dhe  nuk ka dokumenta per punesimin e mjekut ne 

periudhen nga tetori 2017 deri ne 28.11.2017. 

 

Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri. 

 

4. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Desaret Company” shpk (67,11%) 

me NIPT K01816001J dhe “Senka” shpk (32,89%) me NIPT J94808405Q pasi: 

 

Bashkimi i shoqerive nuk ploteson kerkesen 2.3.11 per kualifikim lidhur me paraqitjen e katalogeve 

te ndricuesve, pasi ndricuesit e paraqitur ne katalogun e propozuar nuk kane asnje lidhje me 

ndricuesit e kerkuar ne projekt. 

 

Shoqeria “Senka” shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.7 per kualifikim lidhur me mjetet dhe paisjet pasi 

ka deklaruar se disponon nje autovinc, nje ekskavator me goma, 3 matrapike, nje kompresor, nje 

kamioncine dhe nje autobetoniere, por keto mjete jane krejtesisht te pamjaftueshme pasi ka marre 

persiper punime shtresash, cilindrim me rul etj dhe per keto punime nuk disponon mjetet e 

nevojshme. 

 

Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri. 

 

5. Te skualifikoje bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Liqeni VII” shpk (43%) me NIPT 

K01730502W dhe “Delta Lavori” shpk (57%) me NIPT L62415021P pasi: 

 

Shoqeria “Liqeni VII” shpk  nuk ploteson kerkesen 2.2.4 per kualifikim lidhur me plotësimin e te 

gjitha detyrimeve e taksave dhe tarifave vendore, pasi sipas deklarates se puneve ne proces, kryen 

aktivitet ne Kamez qe nga data 11.05.2017 dhe nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e 

detyrimeve. 

 

Shoqeria “Delta Lavori” shpk  nuk ploteson Kerkesat e Pergjithshme per Kualifikim pasi nuk ka 

paraqitur nje deklarate per plotesimin e ketyre kerkesave nga shoqeria meme ne itali. 

Shoqeria “Delta Lavori” shpk  nuk ploteson kerkesen 2.2.1 per kualifikim lidhur me xhiron e 

realizuar, pasi  xhiro e realizuar nga shoqeria meme ne itali eshte paraqitur me  vetedeklarim, 

nderkohe qe duhet te kishte paraqitur dokument. 

 

Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri. 
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6. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Everest” shpk  me NIPT J78311921L pasi: 

 

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

punimet e realizuara ne objektin e deklaruar, referuar formularit te vleresimit, kane perfunduar ne 

daten 10.03.2015, pertej tre viteve te fundit. 

 

Duke qene se kjo e mete eshte thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri. 

 

7. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Curri” shpk  me NIPT J67902718S pasi: 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.2.4 per kualifikim lidhur me plotësimin e te gjitha detyrimeve e taksave 

dhe tarifave vendore, pasi sipas deklarates se puneve ne proces, kryen aktivitet ne Divjake (ne 

objektin “Ujesjellesi i Cermes”) qe nga viti 2016 dhe nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e 

detyrimeve. 

 

Deklarata e kerkuar ne piken 2.3.9 per kualifikim nuk eshte plotesuar sipas kerkeses pasi nuk ka 

vendosur te dhenat per daten e fillimit te punimeve dhe daten e mbarimit te tyre. 

 

Nuk ploteson kerkesen 2.3.11 per kualifikim lidhur me paraqitjen e katalogeve te ndricuesve, pasi 

nuk ka paraqitur kataloget e kerkuar. 

 

Duke qene se keto te meta jane thelbesore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e 

dokumentacionit te mbetur per kete shoqeri. 

 

8. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik “Grama” shpk  me NIPT  J77304712J pasi: 

 

Nuk ka paraqitur dokumentacion per kualifikim. 

 

9. Ploteson kerkesat per kualifikim Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “Alb Tiefbau” shpk 

(80%) me NIPT J66703049C & “Karl Gega Konstruksion” shpk (20%) me NIPT J66703076W. 

 

10. Ploteson kerkesat per kualifikim Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “SMO Vataksi” shpk 

(22%) me NIPT L47022001J & “SMO Union” shpk (62%) me NIPT  J66902042Q & “BIA 

Konstruksion” shpk (16%) me NIPT L32130005E. 

 

11. Ploteson kerkesat per kualifikim Operatori Ekonomik “4AM” shpk me NIPT K92005016L. 

 

12. Ploteson kerkesat per kualifikim Operatori Ekonomik “GPG Company” shpk me NIPT 

J64324443W. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike 

“Alb Tiefbau” shpk (80%) dhe “Karl Gega Konstruksion” shpk (20%), perfaqesuar nga 

shoqeria “Alb Tiefbau” shpk, me adrese rruga “Studenti”, sheshi “2 Prilli”, Pallati “Fishta 

2”, Lagja “Qemal Stafa”, Shkoder, me NIPT J66703049C, se oferta e paraqitur, me vlerë  
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257,506,628 (dyqind e pesedhjete e shtate milion e peseqind e gjashte mije e gjashteqind e 

njezet e tete) lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

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 23.05.2017. 

 

Ne daten 28.05.2018 paraqiti ankese shoqeria “Curri” shpk. Ankeses ju kthye pergjigje ne daten 

28.05.2018 duke e refuzuar ate. 

 

Ne daten 29.05.2018 paraqiti ankese shoqeria “Junik” shpk. Ankeses ju kthye pergjigje ne daten 

30.05.2018 duke e refuzuar ate. 

 

Afati i ankimit ka perfunduar dhe nuk jane paraqitur ankesa ane Komisionin e Prokurimit Publik.  
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