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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr.______Prot Tiranë, më ___/___/ 2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë. 04.03.2020

Për: “Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Avduli” Shpk me Nipt  J66703306O

Adresa: Lagjja 10 Korriku, Rruga Perlat Rexhepi, Objekt 3-katesh nr.4, Kati 1
Vlorë

&

“Bahas” sh.p.k. me Nipt J61827083D

Adresa: Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Tefta Tashko Koço, Pallati LIM-EM, Kati 1,

Shkalla 2, Ap.3, TIRANE

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr.51, datë 04.12.2019 me

objekt: “Rikonstruksioin i zyrave postare të filialeve Korçë, Elbasan, Vlorë,

Sarandë, Gjirokastër”, me fond limit 64,518,364 (gjashtë dhjetë e katër milion e

pesëqind e tetëmbëdhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e katër) Lekë pa T.V.SH., të

vëna në dispozicion nga të ardhurat e Shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a.,, ndarë në lote

Loti i Dytë “Rikonstruksioin i zyrave postare të filialeve Vlorë, Sarandë, Gjirokastër”,

me fond limit: 36.876.509 (tridhjetë e gjashtë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë

mijë e pesë qind e nëntë) Lekë pa t.v.sh., me procedurë “E hapur”, me mjete

elektronike e cila u zhvillua më datë 20.01.2020, ora 10:00. [Referenca e dosjes nga

autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-45626-12-04-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti i Dytë “Rikonstruksioin i zyrave postare të

filialeve Vlorë, Sarandë, Gjirokastër”

Fondi Limit: 36.876.509 (tridhjetë e gjashtë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë

mijë e pesë qind e nëntë) Lekë pa t.v.sh.

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: 20.01.2020, ora 10:00
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Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë

10.12.2019 [49]

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

ofruara:

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Colombo” Shpk me Nipt J82916489E, &

6D-Plan me NIPT L62717405H me ofertë ekonomike 25.719.952 (njëzet e

pesë milion e shtatëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e dy)

lekë pa TVSH.

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Eral Construction Company” Shpk me

Nipt K82230002K, & “BE-IS” sh.p.k. me Nipt K71412003A me oferte

ekonomike 26.920.478 (njëzetë e gjashtë milion e nëntëqind e njëzetë mijë e

katërqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH.

3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Leon Konstruksion” Shpk me Nipt

  K71820009I & Superior Klima” sh.p.k. me Nipt K91712015L, me ofertë

ekonomike 27,620,076.75 (nëzetë e shtatëmilion e gjashtëqind e njëzetë mijë e

shtatëdhjetë e gjashtë pikë shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Avduli” Shpk me Nipt  J66703306O &

“Bahas” sh.p.k. me Nipt J61827083D, me ofertë ekonomike 33,516,860

(tridhjetë e tre milion e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e tetëqind e

gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH.

5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “KMK” Shpk me Nipt  L78223801E &

“Caushi M” sh.p.k. me Nipt L88419801 & “Sinder AB” sh.p.k. me Nipt

K01531003W, & “Albkonstruksion” sh.p.k. me Nipt J62903360G, “2N”

sh.p.k. me Nipt L31615017L me ofertë ekonomike 33,926,771 (tridhjetë e

tre milion e nëntëqind e njëzetë e gjashtë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e

një) lekë pa TVSH.

6. Operatori Ekonomik “Eprofat-V50” shpk me Nipt K81714011L, me ofertë

ekonomike 35,763,830 (tridhjetë e pesë milion e shtaëqind e gjashtë dhjetë e

tre mijë e tetëqind e tridhjetë) lekë pa TVSH.

7. Operatori “Air Komponent” sh.p.k. me Nipt L38820501I nuk ka paraqitur

ofertë ekonomike.

8. Operatori ekonomik “Elda – VL” Shpk me Nipt K67106202W, nuk ka

paraqitur ofertë ekonomike.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Colombo” Shpk me Nipt J82916489E, &

6D-Plan me NIPT L62717405H

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Eral Construction Company” Shpk me

Nipt K82230002K, & “BE-IS” sh.p.k. me Nipt K71412003A

3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Leon Konstruksion” Shpk me Nipt

  K71820009I & Superior Klima” sh.p.k. me Nipt K91712015L,

4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “KMK” Shpk me Nipt  L78223801E &

“Caushi M” sh.p.k. me Nipt L88419801 & “Sinder AB” sh.p.k. me Nipt
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K01531003W, & “Albkonstruksion” sh.p.k. me Nipt J62903360G, “2N”

sh.p.k. me Nipt L31615017L

5. Operatori Ekonomik “Eprofat-V50” shpk me Nipt K81714011L

6. Operatori “Air Komponent” sh.p.k. me Nipt L38820501I

7. Operatori ekonomik “Elda – VL” Shpk me Nipt K67106202W,

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Colombo” Sh.p.k. me Nipt J82916489E, & 6D-

Plan me NIPT L62717405H rezulton që nuk i përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe

teknike për kualifikim dhe konkretisht:

- Nuk plotëson Pikën 1 “Kriteret e Përgjithshme të Kulifikimit” pasi bashkimi

i operatorëve ekonomik dhe konkertisht operatori ekonomik “Colombo” Shpk

dhe operatori Ekonomik 6D-Plan sh.p.k nuk kanë paraqitur Kontratën e

bashkëpunimit të datës date 18.01.2020, si kurse kërkohet në DST dhe

konkretisht referuar, nenit 4 (Ndarja e Perqindjes) është vendosur qe shoqëria

Colombo sh.p.k do të mbulojë 100% të angazhimit të kontratës me Autoritetin

Kontraktor, ndërkohë që shoqëria 6D-Plan shpk ngelet pa asnjë përqindje të

kontratës. Në momentin që shoqëria Colombo shpk merr përsipër 100% të

realizimit të punimeve nuk ka kuptim të bëhet kontratë bashkëpunimi, pasi

përderisa ka 100% të përqindjes duhet të permbushë 100% i vetëm edhe

kapacitetet ligjore, financiare dhe ato teknike. Në momentin që behet një

kontratë bashkëpunimi duhet të respektohet Neni 74 i VKM-së “Për Rregullat

e Prokurimit Publik”, subjekti Colombo shpk nuk ka kuptim të marrë 100% të

realizimit të punimeve pasi nuk i plotëson 100% kapacitet teknike përderisa ka

marrë nga 6 D-Plan shpk disa drejtues teknik sipas nenit 4 të Kontratës. Pra,

në momentin qe 6D-Plan do të asistojë me drejtuesit teknik në këtë objekt

duhet të marrë një përqindje përsipër.

- Nuk plotëson Pikën 2.3.7 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit(Për
kapacitetin Teknik) pasi Operatori ka paraqitur si Inxhinier të pajisur me
çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në
Mjedis Z.Erjona Qatipi, ndërkohë që nuk është e përfshirë si drejtuese teknike
në Licencën e Shoqërisë Colombo.

- Nuk plotëson Pikën 2.3.7 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit(Për

kapacitetin Teknik) ku konkretisht Bashkimi i Operatorëve ekonomik

“Colombo” Shpk & 6D-Plan nuk ka plotësuar kriterin që gjithsej duhet të

paraqesë 35 (tridhjetë e pesë) punonjës me dëshmi Kualifikimi të Sigurimit

Teknik(ISHT).

- Nuk plotëson Pikën 2/gj Kriteret e Vecanta të Kualifikimit ku konkretisht

“Operatori ekonomik duhet te paraqese vertetim qe konfirmon shlyerjen e te

gjitha detyrimeve te maturuara te energjise elektrike te kontratave te energjise

qe ka operatori ekonomik që është i regjistruar” Vertetimi i paraqitur nga

operatori ekonomik “6D-Plan” shpk është deri në muajin Tetor 2019.

- Nuk plotëson Pikën 2.3.8 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit ku konkretisht
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“Operatori ekonomik “6D-Plan” sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentacion për

(një) mjek të përgjithshëm”

2. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Eral Construction Company” Shpk me

Nipt K82230002K, & “BE-IS” sh.p.k. me Nipt K71412003A rezulton që nuk

i përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe

konkretisht:

- Nuk plotëson Pikën 2.3.7 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit (Për
Kapacitetin teknik) ku konkretisht: Nga dokumentat e paraqitura nuk
rezulton të jenë paraqitur dy ing.ndertimi drejtues teknik të pajisur me këtë lloj
certifikate. Ing.ndertimi Mirgentian Gjuta i pajisur me këtë certificatë nuk
rezulton të jetë drejtues teknik në Licencen e BE-IS shpk. Ndërsa Ing.Enver
Hoxha që është i pajisur me këtë lloje certifikate është ing.Hidroteknik dhe jo
ing.ndërtimi sic është kërkuar në DST.

 Në vazhdim janë kërkuar dy drejtues teknik ing.ndërtimi të pajisur me
certifikate për mbrojtjen e shëndetit dhe të sigurisë në punë. Eshtë paraqitur
vetëm një drejtues teknik ing.ndërtimi me certifikatën për mbrojtjen e
shëndetit dhe të sigurisë në punë, ing.ndërtimi Irma Brisku (Eral company
construction)..

 Në pikën 2.3.7 ndër të tjera është kërkuar edhe nje Ing.Elektronik i cili te
figuroje si drejtues teknik ne Licencen e shoqerise. Nga dokumentat e
paraqitura rezulton se ing.Elektronik qe jane paraqitur nuk jane drejtues teknik
ing.Blerim Islamaj ne Licencen e shoqerise BE-IS shpk si dhe ne Licencen e
Eral company construction nuk ka ing.Elektronik.

 Në dokumentat standarte të tenderit ndër të tjera janë kërkuar dhe dy teknik
topograf me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, ndërkohë që nuk është
paraqitur asnjë teknik topograf as nga shoqëria BE-IS shpk as nga shoqëria
Eral Company construction shpk sipas DST-së.

 Shoqëria Eral ka paraqitur dy inxhinier topograf me IQT, por në Dst janë
kërkuar dy teknik topograf. Nëqoftese subjektet do të kishin pretendime për
kriteret kualifikuese mund të bënin ankese ose të kërkonin sqarime nga enti
prokurues.

 Në pikën 2.3.7. ndër të tjera janë kërkuar dhe dy hidroizolues me dëshmi
kualifikimi të sigurimit teknik si dhe gjithsej janë kërkuar 4 suvatues me
dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik. Nga dokumentat e paraqitura rezulton
se nuk është paraqitur asnjë hidroizolues me dëshmi kualifikimi, ndërsa
suvatues janë paraqitur vetëm tre me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, të
cilët janë paraqitur 1 nga shoqëria BE-IS shpk dhe dy nga shoqëria Eral
Compani Construction shpk.

- Nuk plotëson Pikën 2.3.10 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit(Per Kapacitetin
teknik) ku konkretisht: Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Eral Construction
Company” Shpk “BE-IS” sh.p.k janë paraqitur vetëm 2(dy) kamioncina që
përmbushin Kapacitetin mbajtës nga 1-3 ton konkretisht:

- Kamioncina AA875AU dhe TR 3734I të paraqitur nga shoqëria Eral

Construction Company” Sh.p.k
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- Kamioncina AA640RJ me kapacitet 22 ton ( tejkalon masën e kërkuar)

- Kamioncina AA654 LH me kapacitet 870 kg(nën masën e kërkuar)

- Kamioncina AA292KD me kapacitet 3.22 ton (tejkalon masën e kërkuar),

Kamioncinat e paraqitura nga Shoqëria Be-Is Shpk me Targa:

- Kamioncina AA057 NZ me kapacitet 099 ton ((nën masën e kërkuar)

- Kamioncina AA 079XJ (nuk ka araqitur asnjë dokument)

- Kamioncina AA384YJ dhe TR3094U (nuk ka araqitur asnjë dokument)

3. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Leon Konstruksion” Shpk me Nipt

  K71820009I & Superior Klima” sh.p.k. me Nipt K91712015L, rezulton që

nuk i përmbush plotësisht kriteret ligjore dhe teknike për kualifikim dhe

konkretisht:

- Nuk plotëson Pikën 2.3.8 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit ku konkretisht
“Operatori Ekonomik “Superior Klima” sh.p.k. ka paraqitur Mjeken Rudina
Bufi, por Kontrata e Mjekes ka skaduar qe me datë 03.12.2019.

- Nuk plotëson Pikën 2.3.10 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit ku

konkretisht “Kontrata e furnizimit me nr.85rep/26kol nuk rezulton të jetë e

saktë pasi në kontratë thuhet që shoqëria Amanda Zhaka PF ka në pronësi një

ashensor elektrik për punime në kantier por nuk ka asnjë dokument tjetër që të

vërtetojë pronësinë e saj mbi ashensorin elektrik, as faturë as një document

zhdoganimi.

- Nuk plotëson Pikën 2.3.10 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit ku
konkretisht “Operatori Ekonomik “Superior Klima” sh.p.k. ka paraqitur
Certifikatën PAS 99:2012 e cila ka skaduar me date 23.03.2019.

- Nuk plotëson Pikën 2.3.10 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit ku
konkretisht “Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Leon Konstruksion” Shpk
& Superior Klima” sh.p.k. nuk kanë kapaqitur faturën për 100 palë këpucë
pune.

4. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “KMK” Shpk me Nipt  L78223801E &

“Caushi M” sh.p.k. me Nipt L88419801 & “Sinder AB” sh.p.k. me Nipt

K01531003W, & “Albkonstruksion” sh.p.k. me Nipt J62903360G, “2N”

sh.p.k. me Nipt L31615017L rezulton që nuk i përmbush plotësisht kriteret

ligjore dhe teknike për kualifikim dhe konkretisht:

- Nuk plotëson Pikën 2/gj Kriteret e Vecanta të Kualifikimit ku konkretisht

“

Vërtetimi i paraqitur nga operatori ekonomik “Albkonstruksion”sh.p.k është

deri në muajin Qershor 2019.

- Nuk plotëson Pikën 2.3.7 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit(Per
Kapacitetin teknik) ku konkretisht:

 Në piken 2.3.7 ndër të tjera është kërkuar edhe një Ing.Elektronik i cili të
figurojë si drejtues teknik në Licencën e shoqërisë. Nga dokumentat e
paraqitura rezulton se ing.Elektronik që janë paraqitur nuk jane drejtues teknik
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në Licencat e Bashkimit te Operatoreve ekonomik. Ing.Elektronik që është
paraqitur nga shoqëria Albkonstruksion nuk është drejtues teknik dhe për më
tepër i mungon CV dhe Libreza e Punës.

 Në dokumentat standarte të tenderit pika 2.3.7. është kërkuar që operatori
ekonomik të ketë një nga drejtuesit teknik të certifikuar dhe të regjistruar sipas
legjislacionit ne fuqi per periudhen Maj2019-Tetor 2019 Ing.Ndertimi te
pajisur me Certifikate per Ndihmen e Pare dhe nderhyrjen ndaj emergjencave.
(minimum 2). Nga dokumentat e paraqitura nuk rezulton të jenë paraqitur dy
ing.ndertimi drejtues teknik të pajisur me këtë lloj certifikatë.

 Nuk plotëson Pikën 2.3.7 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit(Për
kapacitetin Teknik) ku konkretisht nga dokumentat e paraqitura në sistem
rezulton se ky kriter nuk është plotësuar nga bashkimi i operatoreve ekonomik
pasi nuk janë paraqitur 35 punonjës me dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik.
Ndër të tjera mungon një pllakashtrues, dy teknik topograf, dy hidroizolues,
dy specialist ndërtimi, dhe tre suvatues, pasi një suvatues është me dëshmi
kualifikimi tre të tjeret që ka paraqitur operatori ekonomik K.M.K jane vetëm
kontratat, mungon dëshmi e kualifikimit të sigurimit teknik. Mungon dhe nje
elektromekanik, pasi është vetëm kontrata dhe mungon deshmi kualifikimi te
sigurimit teknik.

 Nuk plotëson Pikën 2.3.1 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit(Për
kapacitetin Teknik) Lidhur me punen e ngjashme e cila duhet te plotesohet
nga operatori ekonomik K.M.K pasi ka perqindjen me te madhe ne
bashkepunim (42.26%) , nuk ka asnje pune te ngjashme sa 49% e fondit limit.
Por nuk ploteson as 195% te vleres se fondit limit te lotit perkates pasi punet
qe ka paraqitur jane shumica rruge dhe kanalizime dhe nuk mund te quhen
pune te ngjashme. Gjithashtu as operatori ekonomik Caushi-M nuk e ploteson
punen e ngjashme pasi dy objekte jane rikonstruksion rruge dhe nuk mund te
quhen pune te ngjashme. As subjekti Sinder nuk e ploteson punen e ngjashme
pasi i vetmi objekt qe ka ndertim godine eshte realizuar ne vitin 2016 dhe nuk
mund te merret ne considerate pasi nuk eshte ne tre vitet e fundit. Ndersa
punet e tjera qe ka paraqitur jane rikonstruksion rruge, qe nuk perbejne pune
te ngjashme.

- Nuk plotëson Pikën 2.3.10 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit(Per Kapacitetin
teknik) ku konkretisht: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në
dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten
për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10)”

Kamioncin vetshkarkues

(kapaciteti mbajtës nga 1- 3) ton

5 copë Ne pronesi ose me qera

Bashkimi i Operatorëve ekonomik “KMK” Shpk & “Caushi M” sh.p.k. & “Sinder

AB” sh.p.k. me& “Albkonstruksion” sh.p.k. “2N” sh.p.k. nuk plotësohet numri i

Kamioncinave. Janë paraqitur vetëm 3(tre)kamioncina që përmbushin Kapacitetin

mbajtës nga 1-3 ton. Ndërsa kamioncinat:

- Kamioncina AA870EK me kapacitet 3.22 ton (mbi masën e kërkuar)
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- Kamioncina AA139CJ I KA SKADUAR Polica e Sigurimit 06.01.2020

Të paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve, personelit si më
poshtë:

- Jeleke pune 100 copë

- Kepuce pune100 copë

- Kuti Ndihme e shpejte 7copë

- Bashkimi i Operatorëve “KMK” Shpk & “Caushi M” sh.p.k. & “Sinder
AB” sh.p.k. me& “Albkonstruksion” sh.p.k. “2N” sh.p.k. në dokumentat e
paraqitura rezulton se nuk jane paraqitur 100 palë kepuce pune

5. Operatori Ekonomik “Eprofat-V50” shpk me Nipt K81714011L, rezulton që

nuk ka paraqitur asnjë dokumentacionin që të përmbush kriteret ligjore,

financiare dhe teknike për kualifikim.

6. Operatori “Air Komponent” sh.p.k. me Nipt L38820501I nuk ka paraqitur

ofertë ekonomike.

7. Operatori ekonomik “Elda – VL” Shpk me Nipt K67106202W, nuk ka

paraqitur ofertë ekonomike.

* * *

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

operator ekonomik i suksesshëm:

Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Avduli” Shpk me Nipt  J66703306O & “Bahas”

sh.p.k. me Nipt J61827083D me vlerë të ofertës ekonomike 33,516,860 (tridhjetë e

tre milion e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë) 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,

kjo procedurë prokurimi anulohet 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 06.02.2020.

Ankesa: ka ose jo: kanë paraqitur ankesa Bashkimi i Operatorëve ekonomik

“Colombo” Shpk me Nipt J82916489E, & 6D-Plan

Brenda afateve ligjore ësht trajtuar ankesa dhe më datë 17.02.2020 i është kthyer

përgjigje Bashkimit të operatorëve

Ankesa: ka ose jo: Brenda afateve ligjore, nuk kemi patur ankesa pranë KPP_së nga

operatorët ekonomik ofertues

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

http://www.postashqiptare.al
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