FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[Data: 07.10.2020]

Për:

OE “Alba Konstruksion” sh.p.k NUIS J61812013R, me adresë: Rruga “Frederik Shiroka”,
Pallati i ri, Shkalla B, Kati 2, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”
Numri i referencës së proçedurës: REF-69419-08-21-2020.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikualifikimi dhe sistemimi i Lumit Gjanica, Loti II, Fier."
Fondi limit: 625,000,000 lekë pa tvsh.
Kohëzgjatja e kontratë 18 muaj.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.
Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. OE “Alba Konstruksion” sh.p.k NUIS J61812013R. Vlera 525,481,297.00 lekë pa tvsh.
2. BOE “Bean“ sh.p.k J72510445Q & “Desaret” sh.p.k K01816001J & “Larti” sh.p.k & “Kombi Invest”
sh.p.k NUIS K43407402P. Vlera 438,484,404.00 lekë pa tvsh.
3.OE “Curri” sh.p.k NUIS J67902718S. Vlera 551,491,834.88 lekë pa tvsh.
4. OE “G.P.G Company” NUIS J64324443V. Vlera 454,678,814.00 lekë pa tvsh.
5. OE “Salillari“ sh.p.k NUIS J62903125G. Vlera 556,868,610.00 lekë pa tvsh.
6. BOE “Sireta - 2F“ sh.p.k NUIS K51501008J & “Euro – Alb“ sh.p.k NUIS K66613407H. Vlera
388,888,888.00 lekë pa tvsh.
7. OE “Dabar“ NUIS L62409033I. Nuk ka dorëzuar ofertë.
Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1. BOE “Bean“ sh.p.k & “Desaret” sh.p.k & “Larti” sh.p.k & “Kombi Invest” sh.p.k, nuk plotëson Kriterin
per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune
te ngjashme”. Konkretisht, kontratat e paraqitura nga BOE, nuk mund të konsiderohen si kontrata të
ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe teknologji.
Kontratat e paraqitura te se njejtes naturë nga OE “Curri” shpk., nuk arrijnë vleren e kerkuar as per kushtin
1

e pare, a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për
llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e
zhvillimit të procedures së prokurimit dhe as per kushtin b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera
monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të
procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet,
ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh. Operatori ekonomik “Bean” sh.p.k,
nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin
e nevojshem, në mënyrë kumulative.
2. OE “Curri” sh.p.k NUIS J67902718S, nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve
te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. Natyra e objekteve të paraqitura
nga OE “Curri” sh.p.k nuk është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm (godina ne fazen e karabinase
apo rruge rurale te ndryshme nga natura e punimeve per rikualifikimin dhe sistemimin e Lumit Gjanica.
Kontratat e paraqitura të cilat mund të konsiderohen te ngjashme ose jane jashtë afatit të tre viteve të fundit
nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe për aq sa mund të konsiderohet brenda afatit nuk arrin
vleren e kerkuar as per kushtin e pare a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të
vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë
tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe as per kushtin b) Punë të ngjashme
deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga
data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të
kontratës që prokurohet.
3. OE “GPG Company” sh.p.k, nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te
vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. Konkretisht, kontrata e paraqitur
nga ky operator është në pjesën më të madhe jashtë afatit të tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të
procedures së prokurimit dhe për aq sa mund të konsiderohet brenda afatit nuk arrin vleren e kerkuar as per
kushtin e pare, a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së
për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga
data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe as per kushtin b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku
vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të
procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
Operatori ekonomik GPG Company” sh.p.k, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me
fuqine punetore (nr. punonjesve kumulativ), kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem,
në mënyrë kumulative .
4. OE “Salillari“ sh.p.k, nuk plotëson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve të veçanta na
DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. Konkretisht, kontratat e paraqitura nga OE
“Salillari” sh.p.k, nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e
kontratës në kompleksitet, metodologji dhe teknologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE “Salillari”
sh.p.k nuk është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm (rruge rurale te ndryshme nga natura e punimeve
per rikualifikimin dhe sistemimin e Lumit Gjanica, etj)
5. BOE “Sireta - 2F“ sh.p.k & “Euro – Alb“ sh.p.k, është tërhequr nga oferta me kërkesë për tërheqje nr.
95 Prot, datë 28.09.2020 protokolluar nga autoriteti kontraktor me nr.2243 Prot., datë 28.09.2020.
6.OE “Dabar“ NUIS L62409033I. Nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion ligjor dhe teknik.
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***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik OE “Alba Konstruksion”
sh.p.k NUIS J61812013R, me adresë: Rruga “Frederik Shiroka” ,Pallati i ri, Shkalla B, Kati 2, Tiranë, se
oferta e paraqitur, me vlerë 525,481,297.00 lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, adresa Rr.
“Sami Frashëri”, nr. 10, Tirana, Albania, tel: 00355 42 235 597/8 (int. 151), fax: 00355 42 234 885,
sigurimin e kontratës 10%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brënda pesë 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, 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 29.09.2020.
Ankesa: JO.

Dritan AGOLLI
Drejtor Ekzekutiv

3

