Shtojca 12
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data 07.12.2021]

Për:

BOE “A l b G a r d e n” sh.p.k., NUIS K37513520N, me adresë:
Lagja “Skënderbeg”, godinë private 1 katëshe në superstradën
Lezhë-Shkodër, km 1 & “Jubica” shpk, NUIS K26529001I, me
adresë: Rruga “Luigj Gurakuqi”, Kuklej, nr. 108, Shkodër.

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur elektronik.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti Loti 2: “Ngritja e fermës
organike me të mbjella arorë në Bashkinë Kolonjë”
Numri i referencës së procedurës/lotit:

REF-10082-11-01-2021

Kohëzgjatja e kontratës 12 muaj.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike
[Data] [Numri].
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim
* * *
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë
pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. BOE “ASI-2A CO” shpk NUIS K53002402C & “ARDMIR” shpk, NUIS
K82509006P, Vlera 31 106 788 (tridhjetë e një milion e njëqind e
gjashtë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh,
2. OE “Avduli” shpk, NUIS J66703306O, Vlera 31 293 823 (tridhjetë e
një milion e dyqind e nëntëdhjetë e tre mijë e tetëqind e njëzeteë
e tre) lekë pa tvsh,
3. OE “INFINIT” shpk NUIS J74304623M, Vlera 36 282 196 (tridhjetë e
gjashtë milion e dyqind e tetëdhjetë e dy mijë e njëqind e
nëntëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh,
4. BOE “A l b G a r d e n” sh.p.k., NUIS K37513520N & “Jubica” shpk,
NUIS K26529001I, Vlera 37 025 290 (tridhjetë e shtatë milion e
njëzetë e pesë mijë e dyqind e nëntëdhjetë) lekë pa tvsh,
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5. BOE “6D-Plan” shpk NUIS L62717405H & “MF INVEST GROUP” shpk, NUIS
L71830010R Vlera, 37 578 306 (tridhjetë e shtatë milion e pesëqind
e shtatëdhjetë e tetë mijë e treqind e gjashtë) lekë pa tvsh.
6. BOE “XHENGO” shpk NUIS J64103171M & “INA” shpk, NUIS J61814009W,
Vlera 38 019 650 (tridhjetë e tetë milion e nëntëmbëdhjetë mijë e
gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh,
7. BOE “ERGI” shpk, NUIS K02727229P & “LEON KONSTRUKSION” shpk, NUIS
K71820009I, Vlera 40 670 456 (dyzetë milion e gjashtëqind e
shtatëdhjetë mijë e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh,
8. OE “HASTOCI” shpk, NUIS J62028009B, Vlera 43 305 399.5 (dyzetë e
tre milion e treqind e pesë mijë e treqind e nëntëdhjetë e nëntë
presje pesë) lekë pa tvsh,
9. OE “NDERTIM MONTIMI PATOS” shpk, NUIS J63229454K, Vlera 44 462
196.13 (dyzetë e katër milion e katërqind e gjashtëdhjetë e dy mijë
e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë presje trembëdhjetë) lekë pa
tvsh,
10.
OE “DION-AL” shpk, NUIS K67917301H, Vlera 45 796 263.99
(dyzetë e pesë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e
dyqind e gjashtëdhjetë e tre presje nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa
tvsh,
* * *
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1. BOE “ERGI” shpk, NUIS K02727229P & “LEON KONSTRUKSION” shpk, NUIS
K71820009I, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin
teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket
"Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë
të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se
40% 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 ose 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. Konkretisht
asnjë prej kontratatave te paraqitura nga BOE “Ergi & Leon
Konstruksion” nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi
nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në nature, kompleksitet
dhe metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga BOE nuk është
e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm.
2. BOE “ASI-2A CO” shpk NUIS K53002402C & “ARDMIR” shpk, NUIS
K82509006P, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin
teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket
"Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë
të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se
40% 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 ose 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.Konkretisht njera
prej kontratave që konsiderohet se ploteson vetem aspektin e
natyres se punimeve te ngjashme dhe afatin, nuk ploteson vleren e
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duhur sipas perqindjes se bashkimit te operatoreve ekonomik ndersa
te gjitha kontratatat e tjera te paraqitura nga BOE “Ardmir & ASI2A co” nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk
përmbushin karakteristikat e kontratës në nature, kompleksitet dhe
metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga BOE nuk është e
ngjashme pasi produkti është i ndryshëm.
3. OE “NDERTIM MONTIMI PATOS” shpk, NUIS J63229454K, per arsye se nuk
ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve
te vecante ne DT per sa i perket
"Përvojës së suksesshme ne
realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt
të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% 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 ose 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. Konkretisht kontratata per
“Rehabilitimi me eficience enrgjitike i konvikteve te qytetit
Studenti Nr. 2” e paraqitura nga OE “Ndertim Montim Patos” nuk mund
të konsiderohet si kontrate të ngjashme pasi nuk përmbush
karakteristikat
e
kontratës
në
nature,
kompleksitet
dhe
metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE nuk është e
ngjashme pasi produkti është i ndryshëm.
4. BOE “6D-Plan” shpk NUIS L62717405H & “MF INVEST GROUP” shpk, NUIS
L71830010R, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin
teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket
"Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë
të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se
40% 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 ose 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. Konkretisht
asnjë prej kontratatave te paraqitura nga BOE “6D-Plan & MF Invest
Group” nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk
përmbushin karakteristikat e kontratës në nature, kompleksitet dhe
metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga BOE nuk është e
ngjashme pasi produkti është i ndryshëm.
5. OE “INFINIT” shpk NUIS J74304623M, per arsye se nuk ploteson
Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante
ne DT per sa i perket
"Përvojës së suksesshme ne realizimin e
puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në
një vlerë jo më të vogël se 40% 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 ose 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
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kontratës që prokurohet. Konkretisht kontratata per “Sistemimin e
bllokut te ish Ferma” e paraqitura nga OE “Infinit” nuk mund të
konsiderohet
si
kontrate
të
ngjashme
pasi
nuk
përmbush
karakteristikat
e
kontratës
në
nature,
kompleksitet
dhe
metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE nuk është e
ngjashme pasi produkti është i ndryshëm.
6. OE “Avduli” shpk, NUIS J66703306O, per arsye se nuk ploteson
Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante
ne DT per sa i perket
"Përvojës së suksesshme ne realizimin e
puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në
një vlerë jo më të vogël se 40% 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 ose 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. Konkretisht asnjë prej kontratatave te
paraqitura nga OE “Avduli” nuk mund të konsiderohen as si kontrata
të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në
nature, kompleksitet dhe metodologji. Natyra e objekteve të
paraqitura nga OE nuk është e ngjashme pasi produkti është i
ndryshëm.
7. BOE “XHENGO” shpk NUIS J64103171M & “INA” shpk, NUIS J61814009W,
per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika
2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së
suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme
për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 40% 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 ose 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. Konkretisht asnjë prej
kontratatave te paraqitura nga BOE “Xhengo & Ina” nuk mund të
konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin
karakteristikat
e
kontratës
në
nature,
kompleksitet
dhe
metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga BOE nuk është e
ngjashme pasi produkti është i ndryshëm.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “A l b G a
r d e n” sh.p.k., NUIS K37513520N, me adresë: Lagja “Skënderbeg”, godinë
private 1 katëshe në superstradën Lezhë-Shkodër, km 1 & “Jubica” shpk,
NUIS K26529001I, me adresë: Rruga “Luigj Gurakuqi”, Kuklej, nr. 108,
Shkodër, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 37 025
290 (tridhjetë e shtatë milion e njëzetë e pesë mijë e dyqind e
nëntëdhjetë) lekë pa tvsh,, pikët totale të marra 241,80 është
identifikuar si oferta e suksesshme.
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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´.

Dritan AGOLLI
DREJTOR EKZEKUTIV
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