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Faqe 1 nga 6

POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr.______Prot Tiranë, më ___/___/ 2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Dt. 27.11.2019

Për: Operatori ekonomik “KEVIN CONSTRUCTION” Shpk Nipt K71401004W

Adresa: Rruga “Adem Jashari”, Nd. 4, H. 10. Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr.32 datë 18.07.2019 me

objekt: “Rikonstruksion i Zyrave Postare Të Filialeve Lushje, Berat, Fier, Mat, Lezhe,

Shkoder, Kukes”, ndarë në lote 75.874.232.7 (shtatëdhjetë e pesë milion e tetëqind e

shtatëdhjetë e katër mijë e dyqind e tridhjetë e dy pikë shtatë) lekë pa tvsh Loti i parë

“Rikonstruksion i Filialeve te Postës Shkodër, Lezhë, Mat dhe Kukës” me fond limit

32,277,998.7 (tridhjetë e dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e

nëntëdhjetë e tetë pikë shtatë) lekë pa tvsh, të vëna në dispozicion nga të ardhurat e

Shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a.,,me procedurë “E hapur”, me mjete elektronike e cila u

zhvillua më datë 09.09.2019, ora 10.00. [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF -31090-07-22-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti i Parë:“Rikonstruksion i Filialeve te Postës

Shkodër, Lezhë, Mat dhe Kukës”

Fondi Limit: 32,277,998.7 (tridhjetë e dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e

nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë pikë shtatë) lekë pa tvsh;

Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqërisë Posta Shqiptare sh.a.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e

favorshme;

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 09.09.2019, ora 10.00
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Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 29.07.2019

[30 ]

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1.BO ekonomik “Aurora Konstruksion” Shpk me Nipt K02017003I dhe SAG shpk me

Nipt K51802003G me oferte ekonomike 29,155,833.00 leke (Njezet e nente milion e

njeqind e pesedhjete e pese mije e teteqind e tridhjete e tre leke ) lekë pa TVSH.

2.Operatori ekonomik “Ante-Group” Shpk me Nipt J62904100D , me oferte ekonomike

28,915,618.5 (njezet e tete milion e nenteqind e pesembedhjete mije e gjashteqind e

tetembedhjete pike pese) lekë pa TVSH.

3.Operatori ekonomik “Colombo” Shpk me Nipt J82916489E, me oferte ekonomike 22,

967, 920 (njezet e dy milion e nenteqind e gjashtedhjete e shtate mije e nenteqind e

njezete)lekë pa TVSH.

4.Operatori ekonomik “Company Riviera 2008” Shpk me Nipt K81716011V, me oferte

ekonomike 24,133,187 ( njezet e kater milion e njeqind e tridhjete e tre mije e njeqind e

tetdhjete e shtate leke) lekë pa TVSH.

5.Operatori ekonomik “Elda – VL” Shpk Nipt K67106202W, nuk ka paraqitur oferte

ekonomike.

6.Operatori ekonomik “Eral Construction Company” Shpk me Nipt K82230002K, me

oferte ekonomike 30.866.685 (tridhjete milion e teteqind e gjashtedhjete e gjashte mije e

gjashteqind e tetedhjete e pese leke) lekë pa TVSH.

7.Operatori ekonomik “Inerti” Shpk me Nipt J66926804L, me oferte ekonomike

25,917,067.05 (njezet e pese milion e nenteqind e shtatembedhjete mije e gjashtedhjete e

shtate pike zero pese) lekë pa TVSH.

8.Operatori ekonomik “KACDEDJA” Shpk me Nipt  K51712017A, me oferte ekonomike

29,111,418.0 (njezet e nente milion e njeqind e njembedhjete mije e katerqind e

tetembedhjete pike zero) lekë pa TVSH.

9.Operatori ekonomik “KEVIN CONSTRUCTION” Shpk me Nipt K71401004W, me

oferte ekonomike 22,641,847.41( njezet e dy milion e gjashteqind e dyzete e nje mije e

teteqind e dyzet e shtate pike dyzet e nje ) lekë pa TVSH.

10.BO ekonomik ”Mela & Alb Shpresa” Shpk, “Mela” Shpk me Nipt K62320011G dhe

“Alb Shpresa” Shpk Nipt J72110003F me oferte ekonomike 32,000,000 (tridhjete e dy

milion ) lekë pa TVSH.

11.Operatori ekonomik “SENKA” Shpk me Nipt J94808405Q, me oferte ekonomike

28,383,643 (njezet e tete milion e treqind e tetedhjete e tre mije e gjashteqind e dyzet e tre)

lekë pa TVSH.

12.Operatori ekonomik “Sardo ”Shpk, nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

Janë skualifikuar operatorët ekonomik të mëposhtëm:

1.BO ekonomik “Aurora Konstruksion” Shpk me Nipt K02017003I dhe SAG shpk me

NiptK51802003G.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë 29,155,833.00 leke
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(Njezet e nente milion e njeqind e pesedhjete e pese mije e teteqind e tridhjete e tre leke )

lekë pa T.V.SH. të paraqitur në tender, rezulton që i nuk i përmbush kriteret e përcaktuara

për kualifikim dhe konkretisht:

- Formulari i ofertes nuk eshte sipas shojces 1

Për sa më sipër, në zbatim të nenit 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, te ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet
e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit”, rezulton që oferta e
bashkimit të operatorit ekonomik nuk kualifikohet.

2.Operatori ekonomik “Ante-Group” Shpk me Nipt J62904100D

Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë 28,915,618.5
(njezet e tete milion e nenteqind e pesembedhjete mije e gjashteqind e tetembedhjete pike
pese) lekë pa T.V.SH. të paraqitur në tender, rezulton që i nuk i përmbush kriteret e
përcaktuara për kualifikim dhe konkretisht:

- Formulari i ofertes nuk eshte sipas shojces 1 pasi ka gabim aritmetik

Për këtë arsye, në bazë të nenit 56 të ligjit 9643 Për Prokurimet Publike (me ndryshimet),

si dhe nenit 66 pika 4 të VKM-së Nr.914 datë 29.12.2014 ”Për miratimin e rregullave të

prokurimit publik e cila citon “Ofertat e kualifikuara verifikohen nëse kanë apo jo gabime

aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike korrigjohen në mënyrën e

mëposhtme: Nëse ka ndonjë mospërputhje, ndërmjet çmimit për njësi dhe çmimit total, që

del nga shumëzimi i çmimit të njësisë me sasinë, çmimi i njësisë mbizotëron dhe çmimi

total korrigjohet në bazë të tij. “Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat

absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të

ofruar”. Ne rastin konkret gabimi aritmetik e kalon vlerën 2 %.

- Nuk plotëson pikën 2.3.6 pika 2 pasi operatori ekonomik shpk nuk ka
paraqitur punonjës Zjarrfikes të pajisur me leje per ushtrimin e profesionit dhe me
licencë; (LICENCE MKZ NE FUSHEN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPETIMI
nga QKL) si kurse kërkohet në Dst por leja per ushtrimin e profesionit e paraqitur është në
emër të subjektit dhe jo në emër të punonjësit.

- Nuk ka paraqitur grafik lëvrimi sikurse është kërkuar në shtojcën 13 të

dokumentave standarte të tenderit.

Për sa më sipër, në zbatim të nenit 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, te ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet
e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit”, rezulton që oferta e
operatorit ekonomik nuk kualifikohet.

3.Operatori ekonomik “Colombo” Shpk me Nipt J82916489E,
Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë 22, 967, 920 (
njezet e dy milion e nenteqind e gjashtedhjete e shtate mije e nenteqind e njezete) lekë pa
T.V.SH. të paraqitur në tender, rezulton që i nuk i përmbush kriteret e përcaktuara
për kualifikim dhe konkretisht:

- Formulari i ofertes nuk eshte sipas shojces 1
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- Nuk plotëson pikën 2.3.6 pika 2 pasi operatori ekonomik “Colombo” shpk
nuk ka paraqitur Zjarrfikes pajisur me leje per ushtrimin e profesionit dhe me licencë;
(LICENCE MKZ NE FUSHEN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPETIMI nga
QKL) si kurse kërkohet në Dst.

- Nuk plotëson pikën 2.3.6, pasi operatori ekonomik ka paraqitur diplomë për

Inxhinierin Drejtues Teknik por nuk ka paraqitur certifikatën e trajnimit/kualifikimit per

”Per pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune” sikurse kërkohet në Dst.

- Nuk plotësohet pika 2.3.9.pika 7 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet
teknike nuk vërtetohet se disponohet skelë nga operatori ekonomik.

- Nuk plotësohet pika 2.3.9.pika 10 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet
teknike nuk vërtetohet se disponohet kompresor nga operatori ekonomik.

Për sa më sipër, në zbatim të nenit 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, te ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet
e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit”, rezulton që oferta e
operatorit ekonomik nuk kualifikohet.

4.Operatori ekonomik “Company Riviera 2008” Shpk me Nipt K81716011V
Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë 24,133,187 ( njezet e
kater milion e njeqind e tridhjete e tre mije e njeqind e tetdhjete e shtate leke) lekë pa
T.V.SH. të paraqitur në tender, rezulton që i nuk i përmbush kriteret e përcaktuara për
kualifikim dhe konkretisht:

- Formulari i ofertes nuk eshte sipas shojces 1

- Nuk plotëson pikën 2.3.6 pika 2 pasi operatori ekonomik “Company Riviera
2008” shpk nuk ka paraqitur punonjës Zjarrfikes të pajisur me leje per ushtrimin e
profesionit dhe me licencë; (LICENCE MKZ NE FUSHEN E MBROJTJES NGA ZJARRI
DHE SHPETIMI nga QKL) sikurse kërkohet në Dst por leja per ushtrimin e profesionit e
paraqitur është në emër të subjektit dhe jo në emër të punonjësit. Dokumentacioni i
paraqitur për punonjësen Flora Mullari rezulton se nuk QKL.

- Nuk plotësohet pika 2.3.9 pika 5 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet
teknike nuk vërtetohet se disponohet matrapik nga operatori ekonomik

Për sa më sipër, në zbatim të nenit 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, te ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet
e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit”, rezulton që oferta e
operatorit ekonomik nuk kualifikohet.

5.Operatori ekonomik “Elda – VL” Shpk Nipt K67106202W, nuk ka paraqitur oferte
ekonomike.

6.Operatori ekonomik “Inerti” Shpk me Nipt J66926804L

Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë 25,917,067.05
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(njezet e pese milion e nenteqind e shtatembedhjete mije e gjashtedhjete e shtate pike zero

pese) lekë pa T.V.SH. të paraqitur në tender, rezulton që i nuk i përmbush kriteret e

përcaktuara për kualifikim dhe konkretisht:

Formulari i ofertes nuk eshte sipas shojces 1

- Nuk ka paraqitur grafik lëvrimi sikurse është kërkuar në shtojcën 13 të

dokumentave standarte të tenderit.

- Nuk plotëson pikën 2.3.7 pasi Operatori ekonomik nuk ka paraqitur

konkretisht certifikatat iso:

a) ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit te cilesise”ose ekuivalente me të;

b) ISO OHSAS 18001-2007  mbi “Sistemet e menaxhimit te shendetit dhe sigurise
në pune” ose ekuivalente me të;

c) ISO 14001:2015 mbi “Sistemi i menaxhimit mjedisor”ose ekuivalente me të;

d) certifikatë PAS 99:2012 mbi“Sistemi i menaxhimit te integruar ” ose ekuivalente
me te;

Për sa më sipër, në zbatim të nenit 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, te ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet
e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit”, rezulton që oferta e
operatorit ekonomik nuk kualifikohet.

7.Operatori ekonomik “ SENKA” Shpk me Nipt J94808405Q
Nga shqyrtimi i dokumentacionit ligjor dhe teknik të ofertës me vlerë 28,383,643( njezet e
tete milion e treqind e tetedhjete e tre mije e gjashteqind e dyzet e tre) lekë pa T.V.SH. të
paraqitur në tender, rezulton që i nuk i përmbush kriteret e përcaktuara për

kualifikim
dhe konkretisht:

- Nuk plotëson pikën 2.3.6 pasi operatori ekonomik “SENKA” shpk nuk ka
paraqitur punonjës Zjarrfikes të pajisur me leje per ushtrimin e profesionit dhe me
licencë; (LICENCE MKZ NE FUSHEN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPETIMI
nga QKL) si kurse kërkohet në Dst.

- Nuk plotëson pikën 2.3.6 pika 1 pasi operatori ekonomik “SENKA” shpk
nuk ka paraqitur Inxhinier Mjedisi të pajisur me çertifikatë lëshuar nga Ministria e
Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis sikurse kërkohet në Dst.

- Nuk plotëson pikën 2.3.6 pasi operatori ekonomik “SENKA” shpk p ka
paraqitur dokumentacion vetëm për 2 teknik dhe jo për 3 teknik sikurse kërkohet në Dst.

- Nuk plotësohet pika 2.3.9 pika 1 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet

teknike rezulton që nuk ka paraqitur kamion vetshkarkues sipas pikes se kerkuar ne Dst.

- Nuk plotësohet pika 2.3.9. pika 3 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet

teknike rezulton që nuk ka paraqitur minieskavator sipas pikes se kerkuar ne Dst.

- Nuk plotësohet pika 2.3.9. pika 9 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet

teknike rezulton që nuk ka paraqitur autovinç sipas pikes se kerkuar ne Dst.
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- Nuk plotësohet pika 2.3.9. pika 10 pasi në Dëshminë për mjetet e pajisjet

teknike rezulton që nuk ka paraqitur kompresor sipas pikes se kerkuar ne Dst.

Për sa më sipër, në zbatim të nenit 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, te ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet
e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit”, rezulton që oferta e
operatorit ekonomik nuk kualifikohet.

10.Operatori ekonomik “Sardo” Shpk, nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

Për sa më sipër, në zbatim të nenit 53, pika 3 e ligjit nr. 9643, date 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, te ndryshuar, ku parashikohet se: “Autoriteti kontraktor vlerëson një
ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet
e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit”, rezulton që oferta e
operatorit ekonomik nuk kualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operator

ekonomik i suksesshëm:Operatori ekonomik “KEVIN CONSTRUCTION” Shpk me

Nipt K71401004W, me vlerë të ofertës 22,641,847.41( njezet e dy milion e gjashteqind e

dyzete e nje mije e teteqind e dyzet e shtate pike dyzet e nje ) lekë pa TVSH.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Kontraktor “Posta Shqiptare”

sh.a., Adresa: Rr, “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet

në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij

njoftimi. Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i

kontratës, autoriteti kontraktor do të përzgjedh ofertuesin e renditur të rradhës.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.11.2019.

Ankesa: Nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Laert Duraj
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