AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA
Nr.____Prot

Tiranë, më __ . __. 2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR
Datë: 28.10.2021
“VALONA KONSTRUKSION ” SHPK
Adresa: Lagjja: Uji i Ftohte, ne perendim te Rruges Vlore-Orikum, Vlorë.
***
Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”- Marrëveshje kuadër me disa operatorë
ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë
e katër) muaj, me objekt: “Shërbim lyerjeje dhe mirëmbajtjeje ndërtesash” ndarë në 2 (dy)
Lote, me fond limit 11,997,069 (njembedhjete milion e nentetëqind e nentedhjete e shtate
mije e gjashtedhjete e nente) lekë (pa TVSH), dhe nr REF-06131-09-22-2021, përkatësisht për
Lotin 1:
Për:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti I, me objekt: “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore,
për Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore, dhe me fond limit: 5,793,580 (pese milion e
shtateqind e nentedhjete e tre mije e peseqind e tetedhjete) lekë (pa TVSH), me numër
reference: REF-06133-09-22-2021.
Publikime të mëparshme ( jo ): Buletini i Njoftimeve Publike 27.09.2021, Nr.142.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
Për Lotin 1, njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në këtë procedurë këta operatorë ekonomikë
me vlerat përkatëse të ofruara:
“COLOMBO” SHPK
J82916489E
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 3,942,796 (tre milion e nënteqind e dyzet e dy mije e shtatëqind e nëntëdhjet e gjashte)
lekë (pa TVSH).
1)

“MODESTE” SHPK
J62903413B
Emri i plotë i shoqërisë
numri i NIPT-it
Vlera: 4,195,100 (kater milion e njëqind e nëntëdhjet e pesë mijë e njëqind) lekë (pa TVSH).
2)

3) “VALONA KONSTRUKSION” SHPK
Emri i plotë i shoqërisë
Vlera: 4,734,900 (kater milion e shtateqind e tridhjet e kater mijë e
TVSH).

K26330202E
numri i NIPT-it
nëntëqind) lekë (pa

Për këtë procedurë prokurimi janë skualifikuar operatorët ekonomikë si më poshtë:
1. “COLOMBO” SHPK, me numër NIPT J82916489E;
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2.

“MODESTE” SHPK, me numër NIPT J62903413B;

 Arsyeja e skualifikimit per COLOMBO SHPK
 Ofertuesi nuk përmbush pikën 2.2.2 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar” të Kritereve
të Vecanta të Kualifikimit, pasi nga dokumentacioni i paraqitur në SPE rezulton se,
operatori ekonomik ka raporte negative ndërmjet aktivit dhe pasivit në dy balance të
njëpasnjëshme, dhe konkretisht në bilancet e vitit 2019 dhe 2020.
 Arsyeja e skualifikimit per “MODESTE” SHPK


Ofertuesi nuk arriti të paraqesë shpjegime për cmimin apo kostot e propozuara për të
gjithë zërat e ofertuar, sipas ofertës ekonomike të paraqitur në SPE ditën e hapjes së
ofertave. Pas verifikimit të informacionit mbi ofertën anomalisht të ulët të përcjellë nga
ofertuesi “MODESTE” shpk, në mënyrë elektronike ne datë 26.10.2021 dhe në mënyrë
shkresore protokolluar me tonën nr. 1766/1 datë 27.10.2021, ka rezultuar se, ofertuesi
nuk ka mundur të argumentojë dhe sqarojë elemente të ofertës që lidhen konkretisht me:
V. Punimet hidrosanitare (zërat 1-9; 11; 14-26); VI. Punimet bojatisje (zërat 2-4); VII.
Punime Hidroizolimi (zërat 1-2); VIII. Punime Dyer Dritare (zërat 1-8); IX. Punimet
elektrike (zërat 1-46); X. Mirëmbajtje pajisje zyre dhe hotelerie (zërat 1-7) si edhe për
zërat e punimeve të parashikuara për Godinën QKSHM, Shtëpitë e mbrojtura 1+2+3, që
lidhen me Punime suvatimi, Punime shtrese, Punime Hidrosanitare, Punime Bojatisje,
Punime Hidroizolim, Punime Dyer Dritare, Punime elektrike dhe Mirëmbajtje pjisje
zyre dhe hotelerie. Pra, Ofertuesi nuk ka përmbushur detyrimin e parashikuar nga neni
93 pikat 1 dhe 2 të ligjit 162/2020 “Për prokurimin publik”. Si rrjedhim, oferta e
operatorit ekonomik “MODESTE” shpk refuzohet, pasi, pas shqyrtimit të informacionit
të paraqitur, nuk arriti që të bindë AK se ajo është e rregullt në të gjitha elementet e saj.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se është identifikuar si operatorë
ekonomikë i suksesshëm: “VALONA KONSTRUKSION” SHPK, me numër NIPT
K26330202E, me ofertë ekonomike: 4,734,900 (kater milion e shtateqind e tridhjet e kater
mijë e nëntëqind) lekë (pa TVSH).
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të
Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.10.2021
Ankesa: Jo
TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
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