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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 04.06.2020]

Për: Operatori Ekonomik, “Sireta 2F” sh.p.k, NUIS K51501008J me adresë; Lagjja Babrru Fushe,

Komuna Paskuqan , Paskuqan Kodër, Tiranë”.

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”

Numri i referencës së proçedurës: REF-55037-03-26-2020.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rehabilitimi i sheshit “Ahmet Zogu” dhe parkut “Geraldinë” në Qytetin

e Burrelit”.Kohëzgjatja e kontratë 9 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. OE “Sireta 2F” sh.p.k, NUIS K51501008J. Vlera 68,888,888.00 lekë pa tvsh

2. BOE “Vega” sh.p.k NUIS K01524006I & “Alko Impex General Contruction” sh.p.k NUIS

K91326028I. Vlera 76,480,419.00 lekë pa tvsh.

3. BOE “Kupa”sh.p.k NUIS K51615512C & “A.L – Asfalt“ sh.p.k NUIS K81511508A & “Liqeni VII”

sh.p.k NUIS K01730502W. Vlera 78,119,434.00 lekë pa tvsh.

4. BOE “Company Riviera 2008” sh.p.k, NUIS K81716011V & “Kacdedja” sh.p.k., NUIS

K51712017A. Vlera 82,456,446.00 lekë pa tvsh.

5. OE “Kthella” sh.p.k NUIS J69303023D. Vlera 83,754,783.00 lekë pa tvsh.

6. BOE “Ed Konstruksion” sh.p.k., NUIS K61625001I & “Arkonstudio” sh.p.k., NUIS L42019004I,

vlera 83,827,678.20 lekë pa tvsh.

7. Boe“Almo Konstruksion” sh.p.k NUIS J91915001P & “Eurondërtimi 2000“ sh.p.k NUIS

K02003001O. Vlera 84.052.441,2 lekë pa tvsh. 85 983 513 lekë pa tvsh.

8. BOE “Egland“ sh.p.k., NUIS J96829419D & “Shendelli“ sh.p.k., NUIS K07924803N vlera

85,983,513.00 lekë pa tvsh.

9. OE “Leon Konstruksion” sh.p.k., NUIS K71820009I. Vlera 91,476,215.52 lekë pa tvsh.

10. OE “Geci” sh.p.k NUIS K71829801O. Vlera 93,783,296.25 lekë pa tvsh.

11. BOE “Vëllezërit Hya” sh.p.k NUIS K12911201C & “Bean” sh.p.k NUIS J72510445Q. Vlera

96,015,664.00 lekë pa tvsh.

12. BOE “Bahas“ sh.p.k., NUIS J61827083D & “Avduli“ sh.p.k., NUIS J66703306O, vlera

97,639,821.00 lekë pa tvsh.

13. OE “Everest“ sh.p.k., NUIS J78311921L. Vlera 99,409,611.00 lekë pa tvsh.

14. OE “Ulëza Ndertim” sh.p.k NUIS J67902928O. Vlera 100,593,291.00 lekë pa tvsh.

15. OE “Senka“ sh.p.k., NUIS J94808405Q. Vlera 102,639,409.00 lekë pa tvsh.

16. OE “BE IS” sh.p.k NUIS K71412003A. Vlera 105,193,775.00 lekë pa tvsh.
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17. OE “Curri” sh.p.k NUIS J67902718S. Vlera 105,937,609.80 lekë pa tvsh.

18. BOE “Euro - Alb“ sh.p.k, NUIS K66613407H & “Viante“ sh.p.k NUIS K47103804L. Vlera

79,630,010.96 lekë pa tvsh.

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1.BOE “Egland” sh.p.k & “Shendelli” 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. Ne prokurën e posaçme, në rastin konkret; shoqëritë në bashkim “Egland” sh.p.k,

“Shendelli” 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 shoqerise

"Senka sh.p.k"e cila nuk është palë e kontratës së bashkimit të përkohshëm datë 28.4.2020.

Gjithashtu BOE nuk ploteson kriterin 2.3.1 i pervojes se ngjashme si dhe kriterin 2.3.4 per licencat e

nevojshme per zbatimin e kontrates.

2. BOE “Almo Konstruksion” sh.p.k dhe “Eurondertimi 2000"sh.p.k, nuk ploteson kriterin teknik

kumulativ në staf dhe licenca, pasi eshte shpallur fitues ne proceduren e prokurimit “Rivitalizimi i Rrugës

Andon Profka dhe i hapësirave përreth saj, Bashkia Fier”.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Sireta 2F” sh.p.k, NUIS

K51501008J me adresë; Lagjia Babrru Fushë, Komuna Paskuqan, Paskuqan Kodër, Tiranë, se oferta e

paraqitur, me vlerë 68,888,888.00 (gjashtëdhjetë e tetë milion e tetëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind

e tetëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, adresa Rr.

“Sami Frashëri”, nr. 10, Tirana, Albania, tel: 00355 42 235 597/8 (int. 151), fax: 00355 42 234 885,

sigurimin e kontratës 10%, 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: Ka paraqitur ankesë më datë 15.05.2020 bashkimi i operatorëve “BOE “EGLAND” Sh.p.k &

“SHENDELLI” Sh.p.k” sh.p.k”, ka marrë përgjigje më datë 18.05.2020.

Dritan AGOLLI

Drejtori Ekzekutiv


