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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 21.05.2020]

Për: Bashkimi i Operatorëve Ekonomik, “Shkelqimi - 07“ sh.p.k NUIS K68121808W, me adresë:
Fshati Belishovë, Qendër Mallakastër, rruga nacionale "Ballsh Fier" & “Fled“ sh.p.k NUIS
K17621104C, me adresë: Lagjja "Havaleas", rruga Ura e Kozares, godinë private 1- katëshe,
nr.307, Kuçovë.

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”

Numri i referencës së proçedurës: REF-55036-03-26-2020.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërhyrje e integruar për përmirësimin e konektivitetit dhe rikualifim

urban në Bashkinë e Kavajës”.

Kohëzgjatja: 7 muaj.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x, oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

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

1. BOE “Shkelqimi - 07“ sh.p.k 85 % NUIS K68121808W & “Fled“ sh.p.k 15% NUIS K17621104C.

Vlera 95,161,700 lekë pa tvsh.

2. BOE “Company Riviera 2008” sh.p.k, 68.93% NUIS G81716011V & “Kacdedja” sh.p.k., 31.07%

NUIS K51712017A. Vlera 95,521,631.00 lekë pa tvsh.

3. BOE “A.L-ASFALT” sh.p.k 40% NUIS K815111508A & “Kronos Konstruksion” sh.p.k 60% NUIS

J41416033P. Vlera 99,065,300 lekë pa tvsh.

4. BOE “Biba-X” sh.p.k 70% K32618815N & “Senka” sh.p.k 30 % NUIS J94808405Q. Vlera

99,827,910 lekë pa tvsh.

5. BOE “Ergi“ sh.p.k 45.83% NUIS K02727229P & “BE IS“ sh.p.k 54.08 % NUIS K71412003A.

Vlera 112.703.911lekë pa tvsh.

6. BOE “Vega“ sh.p.k 53 %NUIS K01524006I & “Alko Impex General Construction“ sh.p.k 47

%NUIS K91326028I. Vlera 112,714,402 lekë pa tvsh.

7. BOE “Sireta 2F” sh.p.k, 62 %NUIS K51501008J &“IBN” sh.p.k, 38 % NUIS L21309010H. Vlera

113,333,333 lekë pa tvsh.

8. OE “G.P.G Company“ sh.p.k NUIS J64324443V. Vlera 114,284,800 lekë pa tvsh.

9. BOE “Pe-Vla-Ku“ sh.p.k 39.40 % NUIS K61716013M & “KMK“ sh.p.k 36.38 % NUIS

L78223801E & “Caushi M“ sh.p.k 00.52 % L88419801O & “2 N“ sh.p.k 04.70 % NUIS L31615017

L & “Sinder AB“ sh.p.k 19% NUIS K01531003W. Vlera 115,123,420 lekë pa tvsh.

10. OE “Alba Konstruksion” sh.p.k NUIS J61812013R. Vlera 119,783,040 lekë pa tvsh.

11. BOE “Leon Konstruksion” sh.p.k 46.03 % NUIS K71820009I & “Llazo” sh.p.k 40.58% NUIS

K24218401K &“Besta” sh.p.k 13.39 % NUIS J62903182B. Vlera 123,631,110 lekë pa tvsh.

12. BOE “Bean” sh.p.k 21.1 % NUIS J72510445Q & Vëllezërit Hya” sh.p.k 78.9 % NUIS

K12911201C. Vlera 123,863,493.00 lekë pa tvsh.
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13. OE “Curri” sh.p.k NUIS J67902718S. Vlera 126,698,505 lekë pa tvsh.

14. OE “2T“ sh.p.k NUIS K01731001M. Vlera 127,432,430 lekë pa tvsh.

15. OE “KTHELLA” sh.p.k NUIS J69303023D. Vlera 128,954,894 lekë pa tvsh.

16. BOE “Arifaj” sh.p.k 51% NUIS J76418907K & “Denisi 05” sh.p.k 49 % NUIS K51518029B. Vlera

133,544,237 lekë pa tvsh.

17. BOE “Bajrami - N” sh.p.k 90% NUIS K02727202O & “Meteo” sh.p.k 10% NUIS L26310801C.

Vlera 133,745,512 lekë pa tvsh.

18. OE “Gjikuria” sh.p.k NUIS J62903456H. Vlera 143,282,695 lekë pa tvsh.

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. BOE “Leon Konstruksion” sh.p.k dhe “Llazo” sh.p.k dhe “Besta” sh.p.k, nuk plotëson kriterin e

përgjithshëm lidhur me dokumentacionin ligjor, marrëveshjen e noterizuar sipas së cilës bashkimi i

operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht, dhe prokurën e posaçme, në rastin konkret; Shoqëritë

në bashkim “Leon Konstruksion” sh.p.k, “Llazo” sh.p.k dhe “Besta” sh.p.k, janë palë në kontratën e

bashkimit të përkohshëm noterial, ndërkohë që në prokurën e posaçme ku janë përcaktuar tagrat e

përfaqësimit për kryerjen e veprimeve juridike, i referohen kontratës së bashkëpunimit të përkohshëm

ndërmjet shoqërive “Leon Konstruksion” sh.p.k dhe “Vashtemia” sh.p.k. Shoqëria “Vashtemia”

sh.p.k nuk është palë e kontratës së bashkimit të përkohshëm datë 27.4.2020.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e operatorëve Ekonomik,

“Shkelqimi - 07“ sh.p.k NUIS K68121808W, me adresë: Fshati Belishovë, Qendër Mallakastër, rruga

nacionale "Ballsh Fier" & “Fled“NUIS K17621104C, me adresë: Lagjja "Havaleas", rruga Ura e kozares,

godinë private 1 - katëshe, nr.307 Kuçovë, se oferta e paraqitur, me vlerë 95,161,700 (nëntëdhjetë e pesë

milion e njëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e shtatëqind) 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 42 235 597/8 (int. 151)

 Fax: 00355 42 234 885,

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda pesë 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 06.05.2020.

Ankesa: Jo

Dritan AGOLLI

Drejtori Ekzekutiv
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