AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
Nr.__________ Prot.
2020

Tiranë,

më_____._____.

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[__.__.2020]
Për:

BASHKIMI I OPERATORËVE EKONOMIK
“ERAL CONSTRUCTION COMPANY & STERKAJ”
Gjirokaster Tepelene, Rruga Tepelene – Progonat. Vendndodhja Skaranë.

Procedura e prokurimit: Pune/ Procedure e Hapur
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-40604-10-23-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës: „Rikonstruksion i Ures së Leklit” me fondin limit
11.463.426,50 Lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së). Afati 12 muaj
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 28 Tetor 2019 [Nr.43]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme 
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. “2T”

NUIS: K01731001M/

Vlera: 9.833.554,20 (nëntë milion e tetëqind e tridhjete e tre mije e pesëqind e
pesëdhjetë e katër presje njëzetë) leke
2. “SIRETA 2F & EURO-ALB”

NUIS: K51501008J / K66613407H

Vlera: 8.555.555 (tete milion e peseqind e pesedhjete e pese mije e peseqind e
e pese) leke

3. “ERAL CONSTRUCTION COMPANY & STERKAJ”

pesedhjete

K82230002K / J68310708M

Vlera: 7.372.740 (shtate milion e treqind e shtatedhjete e dy mije e shtateqind e dyzete) leke

4. “LEON KONSTRUKSION”

NUIS: K71820009I /

Vlera: 9.628.717,49 (nente milion e gjashteqind e njezete e tete mije e shtateqind e
shtatembedhjete presje dyzete e nente) leke
5. “FLED”

NUIS: K17621104C/

Vlera: 8.999.059 (tete milion e nenteqind e nentedhjete e nente mije e pesedhjete e nente)
leke
6. “GRANIT KONSTRUKSION M”

NUIS: L38109801T

Vlera: 0 (zero) leke
7. “VELLEZRIT HYSA”

NUIS: K12911201C /

Vlera: 9.633.858 (nente milion e gjashteqind e tridhjete e tre mije e teteqind e pesedhjete
e tete) leke
8.

“INERTI”

NUIS: J66926804L

Vlera: 9.791.784,61 (nente milion e shtateqind e nentedhjete e nje mije e shtateqind e
tetedhjete e kater presje gjashtedhjete e nje) leke
9.

“NIKA & RIVIERA”

NUIS: J76705047U / J66903244D

Vlera: 9.822.981 (nente milion e teteqind e njezete e dy mije e nenteqind e tetedhjete e nje)
leke
10. “BESA3-2006 & Ndregjoni”
NUIS: K86728006J / K31329048I

Vlera: 10.263.765 (d) leke
11. “B-93”

NUIS: J62903508R /

Vlera: 10.546.320 (dhjetë milion e pesëqind e dyzetë e gjashtë mijë e treqind e njëzetë) leke
12.

“BLERIMI”

J62903384G

Vlera: 10.000.000 (dhjetë milion) leke

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
1. BESA3-2006 & Ndregjoni”
2.“GRANIT KONSTRUKSION M”
3. “BLERIMI”

NUIS: K86728006J / K31329048I
NUIS: L38109801T
J62903384G

Pikërisht për arsyet e mëposhtme
1 . Bashkimi I Operatoreve ekonomik " BESA3-2006 & Ndregjoni” nuk kualifikohet pasi nuk
ploteson kriteret e kerkuar ne DST. Nuk kane paraqitur dokumentacionin si me poshte:
Anetari i BOE "Ndregjoni " sh.p.k me vertetimin e debise me nr.8408, date 02.10.2019 te
leshuar OSHEE , Drejtoria Rajonale Tirane nuk plotëson kërkesën për kualifikim , lidhur me
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike, mbështetur në kërkesat e
Nenit.74/3, të VKM-së, Nr.914, date 29.12.2014 , Anetari i BOE "Ndregjoni " sh.p.k , me
vertetimin e debise me nr.8408, date 02.10.2019 te leshuar OSHEE , Drejtoria Rajonale Tirane,
nuk konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave
të energjisë, nuk eshte shlyer fatura e muajit Shtator 2019. Procedura e prokurimit është
zhvilluar më datë 25.11.2019. Mbeshtetur në nenin 9 (“Pagesa dhe afati për kryerjen e saj”),
paragrafi 9.1, të kontratës së miratuar me Vendimin e ERE nr.109, datë 21.10.2011 “Për
miratimin e kontratës së furnizimit me energji elektrike të klientëve jo-familjarë”, përcaktohet
shprehimisht që: “Klienti do të paguajë detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit
të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe
pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të
atij të faturua”., pra nuk përmbush pikën 1/gj, kriteret e vecanta te kualifikimit , shtojca 12 .
Anetari i

BOE " Besa 3-2006 " sh.p.k nuk ka paraqitur dokument provues në sistemin e

prokurimit publik per te provuar se permbush kriterin per pune te ngjashme , në raport me
përqindjen e pjesëmarrjes së tij në bashkim, pra nuk përmbush pikën 2.3.1/a , 2.3.1/b ,kriteret
e vecanta te kualifikimit , kapaciteti teknik , shtojca 12.

2. Bashkimi i Operatoreve ekonomik " BLERIMI." Nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur
dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, si,
"Blerimi " sh.p.k nuk ka paraqitur dokument provues në sistemin e prokurimit publik,
vertetim te leshuar nga cdo njesi vendore per te deshmuar se ka paguar te gjitha detyrimet e
taksave dhe tarifave vendore , ne vendet ku operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet per
vitet 2017-2018 , pra nuk përmbush pikën 2.2.3 , të kapacitetit ekonomik dhe financiar ,
kriteret e vecanta te kualifikimit , shtojca 12 .

3.Operatori ekonomik "GRANIT KONSTRUKSION M." nuk kualifikohet pasi nuk ka
paraqitur oferte ekonomike.
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatoreve ekonomik
“ERAL CONSTRUCTION COMPANY & STERKAJ” shpk , me adrese ; Gjirokaster
Tepelene, Rruga Tepelene – Progonat. Vendndodhja Skaranë, se oferta e paraqitur, me një
vlerë të përgjithshme prej 7.372.740 (shtate milion e treqind e shtatedhjete e dy mije e
shtateqind e dyzete) leke, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Rrugor Shqiptar, Adresa rruga “Sami
Frashëri nr.33”, Tiranë, Tel/Fax +355 4 223448, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në

dokumentat e tenderit, brenda 5 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej 8.555.555 (tete milion e peseqind e pesedhjete e pese mije e peseqind e

pesedhjete e

pese) lekë , 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 17.12.2019
Ankesa : Po , kane marre pergjigje me date 27.12.2019
Konceptoi: M. Shkurti
Miratoi:
V.Hodaj

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Ergys Verdho

