AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
Nr.__________ Prot.

Tiranë më _____._____.2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
19.04.2022
Drejtuar:

Operatorit Ekonomik UDHA SHPK
Diber Burrel Lagjia Pjeter Budi.

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur - prokurim me mjete elektronike”
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-22045-03-15-2022
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i tombino/tubosider në aksin rrugor Qafa e
Buallit - Fillimi i rrugës së Arbërit”
Fondi limit: 12.499.803,96 (dymbëdhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e
tetëqind e tre presje nëntëdhjetë e gjashtë) Lek pa TVSH
Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 2 muaj
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):
Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 36, datë 23.03.2022
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X
oferta ekonomikis
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
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1. BONUS Sh.p.k

K72412009E

Vlera: 9.668.455,5 (nëntë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e katërqind e
pesëdhjetë e pesë presje pesë) lek pa tvsh.
2. DELIA GROUP SHPK

J81517002U

Vlera: 11.812.710 (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e dymbëdhjetë mijë e shtatëqind e
dhjetë) lek pa tvsh.
3. DENIS-05 SHPK

K51518029B

Vlera : 10.447.702 (dhjetë milion e katërqind e dyzet e shtatë mijë e shtatëqind e dy) lek
pa tvsh.
4.BOE K.M.K SHPK & Caushi M SHPK & SINDER AB SHPK
L78223801E/L88419801O/K01531003W
Vlera : 10.096.215 (dhjetë milion e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e pesëmbëdhjetë)
lek pa tvsh.
5. SELAMI SHPK

J77304706L

Vlera : 10.708.131 (dhjetë milion e shtatëqind e e tetë mijë e njëqind e tridhjetë e një) lek
pa tvsh.
6. UDHA SHPK

K77524909Q

Vlera : 10.176.771 (dhjetë milion e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e
shtatëdhjetë e një) lek pa tvsh.

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1. BONUS Sh.p.k

K72412009E

2. DENIS-05 SHPK

K51518029B

3. BOE K.M.K SHPK & Caushi M SHPK & SINDER AB SHPK
L78223801E/L88419801O/K01531003W
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Arsyet e skualifikimit si më poshtë:
1. Operatori ekonomik DENIS-05 SHPK nuk plotëson kriteret si më poshtë :
2.3.1 Punë të ngjashme, Formulari i Vlerësimit i paraqitur nuk plotëson 100 % punën e kryer,
por është në masën 90.5% (Arifaj -50.5%; Denis 05-20% dhe EuroKos Hollding shpk dega
Shqipëri -20%). Mungon Kontrata e N/Kontraktimit dhe miratimi i Autoritetit Kontraktor
(FSHZH) për miratimin si N/kontraktor.
2.3.5 Operatorit Ekonomik i mungojnë 2 Inxhinierë në formularin e vetëdeklarimit.
2.4.3 Grafiku i punimeve është hartuar gabim, duke vënë proceset e punës jo sipas radhës së
zbatimit.

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë K.M.K SHPK & Caushi M SHPK & SINDER AB
SHPK nuk plotëson kriteret si më poshtë:

2.3.7 Secili operator ka paraqitur deklaratën për Drejtuesin Teknik, duke mos përcaktuar një
drejtues teknik për objektin.
2.4.2 Mungon Licenca për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve inerte. Kanë paraqitur
Marrëveshje me një operator tjetër, të cilin nuk e ka deklaruar si operator mbështetës dhe nuk
ka plotësuar formularin e vetëdeklarimit.
2.4.3 Grafiku i punimeve është hartuar gabim, duke vënë proceset e punës jo sipas radhës së
zbatimit.

3. Operatori ekonomik BONUS SHPK nuk plotëson kriteret si më poshtë :
2.3.1 Te punët e ngjashme nuk ka paraqitur kontratën mes Kontraktorit dhe Autoritetit
Kontraktor, si dhe nuk ka paraqitur nëse ësht N/kontraktor i miratuar. Gjithashtu, nuk ka
paraqitur Aktin e Kolaudimit të objektit (punë e ngjashme).
2.3.6 Nuk ka paraqitur ekspert për sigurinë në punë dhe Ekspert për ndihmën e parë.
2.3.7 Nuk ka paraqitur deklaratën për Drejtuesin Teknik.
2.3.8 Te mjetet mungojne: eskavator me zinxhir dhe eskavator gomë-gomë
2.4.2 Mungon Licenca për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve inerte.
2.4.3 Mungon grafiku i punimeve
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* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik UDHA SHPK
me adresë: Diber Burrel Lagjia Pjeter Budi, me NUIS: K77524909Q, se oferta e paraqitur me
vlerë totale prej 10.176.771 (dhjetë milion e njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e
shtatëqind e shtatëdhjetë e një) lek pa tvsh / totali i pikëve të marra sipas sistemit [267],
është identifikuar si Oferta e suksesshme.

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”.
Konceptoi: J.Avdolli
Pranoi: M.Shkurti

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Evis Berberi
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