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Adresa: “Sheshi Skënderbej” Nd.2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri

Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “Zeqillari’’ shpk ‘’ Kthella ” shpk
Adresa: Njësia nr.5, Komuna e Parisit, rr. Osman Myderizi, Pallati i Laurës, ambienti
nr.5, Zona Kadastrale 8270, Tiranë.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”, për tenderin me objekt:
“Rikonstruksioni i Biblotekës së Qytetit, Nj.A 2”

Referenca e procedures: REF-29219 -07– 03 -2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Rikonstruksioni i Biblotekës
së Qytetit, Nj.A 2”.

Fondi limit,: 2.594.758,19 (dy milion e pesëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e
pesëdhjetë e tetë presje nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Vënë në dispozicion në Zbatim të Vendimit Nr. 159 datë 21.12.2018 për
”Miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2019 - 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashksë së
Tiranës për vitin 2019” (i ndryshuar).

Kohëzgjatja e kontratës: Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  Operatori
fitues duhet të lëvrojë mallin sipas kërkesave dhe specifikimeve të përcaktuara nga Autoriteti
Kontraktor ekzekutimi i kontrates do të kryhet brenda 7 (shtatë) javëve kalendarike nga data e
lidhjes se saj.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 22.07.2019 Ora: 11:00.

Publikime të mëparshme, (nëse zbatohet): Buletini Nr. 27 datë 08 Korrik 2019

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
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1. Operatori Ekonomik “Elda Vl” shpk

NUIS- K11507003S
Vlera e ofertës pa TVSH= 0 ( zero) lekë

2. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “Nigma Konstruksion” shpk NUIS-
L31626006F

Vlera e ofertës pa TVSH= 0 ( zero) lekë

3. Oferta e paraqitur nga Operatori ekonomik “2N” shpk NUIS- L31615017L

Vlera e ofertës pa TVSH = 1,504,362(një milion e pesëqind katër mijë e treqind e gjashtëdhjetë
e dy) lekë.

4. Operatori Ekonomik “Cara”shpk NUIS- K07729920F

Vlera e ofertës pa TVSH = 1,595,038(një milion e pesëqind nëntëdhjetë e pesë mijë e tridhjetë e
tetë) lekë

5. Operatori Ekonomik “Rafin Compani ”shpk NUIS-K13001010G

Vlera e ofertës pa TVSH = 1,761,965.83(një milion e pesëqind nëntëdhjetë e pesë mijë e
tridhjetë e tetë) lekë.

6. Operatori Ekonomik “S.A.G”shpk NUIS- K51802003G

Vlera e ofertës pa TVSH = 1,878,667(një milion e tetëqind shtatëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind
e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë.

7. Operatori Ekonomik “2Z Konstruksion ”shpk NUIS – L63229466K

Vlera e ofertës pa TVSH = 2,132,539.5(dy milion e njëqind tridhjetë e dy mijë e pesëqind e
tridhjetë e nëntë pikë pesë) lekë

8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Zeqillari’’ shpk ‘’ Kthella ” shpk NUIS –
L61912024O J69303023D
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Vlera e ofertës pa TVSH = 2,225,455(dy milion e dyqind njëzet e pesë mijë e katërqind e
pesëdhjetë e pesë) lekë.

9 . Operatori Ekonomik “B-93 ” shpk NUIS –J62903508R

Vlera e ofertës pa TVSH = 2,376,843(dy milion e treqind shtatëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e
dyzet e tre) lekë

10. Operatori Ekonomik “Bonus ”shpk NUIS –K72412009E

Vlera e ofertës pa TVSH = 2,393,319(dy milion e treqind nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e
nëntëmbedhjete) lekë

11. Operatori Ekonomik “ Sark ”shpk NUIS – K52531415H

Vlera e ofertës pa TVSH = 2,470,246(dy milion e katërqind shtatëdhjetë mijë e treqind e dyqind
e dyzet e gjashtë) lekë.

Janë skualifikur ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik “Elda Vl” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Shoqëria “Elda VI” shpk  nuk ka paraqitur në SPE, asnjë dokument dhe as ofertë ekonomike

2. Operatori Ekonomik “Nigma Konstruksion” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Shoqëria ““Nigma Konstruksion” shpk, nuk ka paraqitur në SPE, asnjë dokument dhe as

ofertë ekonomike

3. Operatori ekonomik “2N” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.
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Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Operatori Ekonomik“2N” shpk, nuk plotëson Shtojca 2: Ftesa për Ofertë pasi oferta e OE
eshte me gabime aritmetike. Bazuar ne nenin 53 te ligjit dhe nenit 66, pika 4 te VKM shuma
absolute e te gjitha korrigjimeve jane me shume se + - 2% e vleres se ofertes ekonomike te
ofruar. Vlera ekonomike e ofruar sipas operatorit eshte 1.537.696 leke me tvsh, ndersa ne fakt
nga mbledhja e shumave te prezantuara ne preventive oferta duhet te ishte 1.805.235 leke me
tvsh. Diferenca e gabimit eshte 267.539 leke. Ky gabim eshte ne masen 17 %.
Operatori Ekonomik “2N” shpk,nuk plotëson pikën 10. Dëshmi për mjetet e pajisjet
teknike, që ka në dispozicion ….. pasi OE nuk ka paraqitur eskavator me goma me
dokumentacionin perkates sipas kerkeses ne DST. (Për mjetet që shënohen në regjistra
publikë duhet të paraqitet dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi),
plus certifikaten e kontrollit teknik dhe siguracionin e mjetit (te vlefshme), dhe per mjetet
e siguruara me qera, dokumenti qe verteton regjistrimin e tij plus certifikaten e kontrollit
teknik dhe siguracionin e mjetit,(te vlefshme).

4. Operatori Ekonomik “Cara”shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:
Operatori Ekonomik “Cara”shpk, nuk plotëson pikën 10.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike,

që ka në dispozicion….. ku nga AK eshte kerkuar 1 kamioncine vetshkarkuese me kapacitet

mbajtes min 1- maks 2 ton. OE ka nuk ka paraqitur nje kamioncine me kapacitet mbajtes të

kërkuar sipas DST.

Operatori Ekonomik “Cara”shpknuk plotëson pikën 10.Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike,

që ka në dispozicion ….. ku nga AK eshte kerkuar 1 vinc me kosh. OE nuk ka paraqitur asnje

mjet vinc me kosh.

5. Operatori Ekonomik “Rafin Compani ”shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Operatori Ekonomik “Rafin Compani ”shpk, nuk plotëson pikën 10. Dëshmi për mjetet e
pajisjet teknike, që ka në dispozicion….. AK ka kerkuar 1 vinc me koshe. OE nuk ka paraqitur
mjet 1 vinc me kosh.
Operatori Ekonomik “Rafin Compani ”shpk nuk plotëson pikën 10. Dëshmi për mjetet e

pajisjet teknike, që ka në dispozicion ….. ku nga AK Eshte kerkuar nje kamion me kapacitet

mbajtes min 3.5 ton – maks 5 ton (1 cope). OE nuk ka paraqitur asnje kamion, me kapacitet

mbajtes min 3.5 ton – maks 5 ton me dokumentacion të rregullt.
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6. Operatori Ekonomik “S.A.G”shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Operatori Ekonomik “S.A.G” shpk,nuk ka plotësuar në mënyrë të saktë dhe të rregullt
Shtojcën14, pasi nuk ka përfshirë ne shtojcën nr.14, administratoren tjetër znj. Etleva Sinoimeri.
Nga verifikimi i Ekstraktit Historik të Shoqerisë “SAG” shpk, pranë Qendrës Kombëtare të
Biznesit, rezulton si Administratore edhe znj. Etleva Sinoimeri, e emëruar më dt.17.01.2019,
me afat deri me date 17.01.2020.Në plotësim të parashikimeve të nenit 45/1 të Ligjit nr. 9643 dt.
20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), duhet të ishte përfshirë në shtojcën nr.14,
edhe znj. Etleva Sinoimeri, me cilësisinë e Administratores së shoqërisë. Pra, për efekt
pjesëmarrje në tender dhe plotësimin e parashikimeve të nenit 45/1 të LPP, Operatori
Ekonomik, në momentin e ofertimit duhet të paraqesë vetdeklarimin e tij, sipas shtojcës
përkatëse të DST (shtojca nr.14).
Operatori Ekonomik “S.A.G” shpk,nuk ka paraqitur Shtojcën11 “Mbi disponimin e
makinerive” , për objektin: “ Rikonstruksioni i Biblotekës së Qytetit, Nj.A 2”. OE,ka
paraqiturShtojcën11 “Mbi disponimin e makinerive”, ku OE, deklaron se zotëron mjetet e paisjet
teknike dhe aseteve të tjera fizike për të realizuar kontratën me objekt: Rikonstruksioni I
godinave të konvikteve të sdudentëve në qytetet Shkodër(godina nr.2), Vlorë (konvikti I
vajzave) Korce (godina nr.1) me fond limit:245,039,761.33 ( dyqind e dyzet e pesë million e
tridhjetë e nëntëmijë e shtatëqind e e gjashtëdhjetë e një pikë tridhjetë e tre ) lek pa tvsh.

7. Operatori Ekonomik “2Z Konstruksion ”shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Operatori Ekonomik “2Z Konstruksion ” shpk, nuk plotëson piken2.Kriteret e veçanta të
kualifikimit f. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në
marrëdhëniet e punes sipas Shtojces 14/1 pasi OE nuk ka paraqitur ne sistem deklaraten qe eshte
kerkuar ne DST nga AK mbi garantimin e zbatueshmerise se dispozitave ligjore ne marredheniet
e punes.

Operatori Ekonomik “2Z Konstruksion ” shpk, nuk plotëson pikën 10. Dëshmi për mjetet e

pajisjet teknike, që ka në dispozicion ….. pasi OE ka nuk ka paraqitur asnjë Kamion

vetshkarkues (kapaciteti mbajtës nga 3.5 ton deri ne 5 ton ).

Operatori Ekonomik “2Z Konstruksion ” shpk nuk plotëson pikën 10. Dëshmi për mjetet e

pajisjet teknike, që ka në dispozicion….. pasi OE nuk ka paraqitur asnjë kamioncine (kapaciteti

mbajtës deri minimumi 1 ton maksimumi 2 ton).

Operatori Ekonomik “2Z Konstruksion ” shpk nuk plotëson pikën 10. Dëshmi për mjetet e

pajisjet teknike, që ka në dispozicion….. pasi OE nuk ka paraqitur asnjë eskavator me goma.
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Operatori Ekonomik “2Z Konstruksion ” shpk nuk plotëson pikën 5 te Kritereve teknike 5.Të

ketë në stafin e punonjësve të pasqyruar në list pagesa për 3 (tre) muajt e fundit te pakten 6

(gjashtë) punonjës të pajisur me deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga IQT ose ekuivalente

me te....... pasi OE ka paraqitur ne sistem punonjes specialist me kontata pune individuale, me

certifikate trajnimi ISO dhe jo deshmi deshmi kualifikimi te sigurimit teknik nga IQT ose

ekuivalente me te sipas kerkesave te DST.

8. Operatori Ekonomik “Bonus ”shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Operatori Ekonomik “Bonus ” shpk nuk plotëson pikën 10. Dëshmi për mjetet e pajisjet
teknike, që ka në dispozicion ….. pasi OE nuk ka paraqitur asnjë kamion vetshkarkues me
kapaciteti mbajtës nga 3.5 ton deri ne 5 ton .
Operatori Ekonomik “Bonus ” shpk nuk plotëson pikën 10. Dëshmi për mjetet e pajisjet
teknike, që ka në dispozicion ….. pasi OE nuk ka paraqitur eskavator me goma me
dokumentacionin perkates sipas kerkeses ne DST.

9. Operatori Ekonomik “ Sark ”shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

Operatori Ekonomik “ Sark ” shpknuk plotëson pikën 2.3 Kapaciteti teknik pika 2 Kandidati
ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin
Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të
deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera, shoqeruar me dokumentacionin e
mëposhtëm:a)Librezë pune (përkatëse)b)Kontratë pune e vlefshme (përkatëse)c)Diplomë pasi
OE ka deklaruar drejtuesin teknik por ne dokumentacionin shoqerues diploma e tij është
fotokopje. Sipas kerkesave te DSTTë gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të
noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të
pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.
Operatori Ekonomik “ Sark ” shpk, nuk plotëson pikën 10. Dëshmi për mjetet e pajisjet
teknike, që ka në dispozicion….. pasi OE nuk ka paraqitur asnjë kamioncine sipas kerkesave te
DST.
Operatori Ekonomik “ Sark ” shpknuk plotëson pikën 10. Dëshmi për mjetet e pajisjet
teknike, që ka në dispozicion ….. pasi OE nuk ka paraqitur asnjë Kamion vetshkarkues
(kapaciteti mbajtës nga 3.5 ton deri ne 5 ton, sipas kerkesave ne DST.
Operatori Ekonomik “ Sark ” shpknuk plotëson pikën 10. Dëshmi për mjetet e pajisjet
teknike, që ka në dispozicion ….. pasi OE nuk ka paraqitur asnjë Eskavator me goma (cope 1)
OE ka sipas kerkesave ne DST.
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Janë kualifikuar si oferta te suksesshme:

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Zeqillari’’ shpk & ‘’ Kthella ” shpk

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 2,225,455(dy milion e dyqind njëzet e pesë mijë e katërqind e
pesëdhjetë e pesë) lekë.
Çmimi total i ofertës me tvsh = 2,620,930 (dy milion e gjashtëqind e njëzet mijë e nëntëqind e
tridhjetë) lekë.
Afati kohor për kryerjen e punimeve është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga dita e
lidhjes së kontratës.

2. Operatori Ekonomik “B-93 ” shpk

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 2,376,843(dy milion e treqind shtatëdhjetë e gjashtë mijë e
tetëqind e dyzet e tre) lekë.
Çmimi total i ofertës me tvsh = 2,781,801 (dy milion e shtatëqind e tetëdhjetë një mijë e tetëqind
e një) lekë.
Afati kohor për kryerjen e punimeve është 7 (shtatë) javë kalendarike duke nisur nga dita e
lidhjes së kontratës.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve
Ekonomikë “Zeqillari’’ shpk & ‘’ Kthella ” shpk, me adresë: Njësia nr.5, Komuna e Parisit,
rr. Osman Myderizi, Pallati i Laurës, ambienti nr.5, Zona Kadastrale 8270, Tiranë, se
oferta paraqitur, me një vlerë të përgjithshme pa TVSH = 2,225,455 (dy milion e dyqind njëzet
e pesë mijë e katërqind e pesëdhjetë e pesë) lekë, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi “Skënderbej”, nr.1,
1001, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve
nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 30.07.2019

Ankesa: Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesmarrëse në këtë procedure
prokurimi në mbështetje të nenit 63 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”,
nuk
është paraqitur asnjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktor në lidhje me këtë procedurë prokurimi.


