Buletini i Posaçëm Nr. 67 datë 8 Shtator 2020

Agjencia e Prokurimit Publik

* Autoriteti përgjegjës ka vlerësuar operatorët ekonomikë në minikonkurs bazuar në metodologjinë
e vlerësimit sipas kritereve të vleresimit të përcaktuara në dokumentin e tenderit te fazën e parë dhe
në Ftesën për ofertë/ seksioni D/ Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese. Bazuar në këtë përcaktim,
oferta është vlerësuar bazuar në kriteret dhe ndarjen si më poshtë
Pikët
(i)
Çmimi më i ulët
[0 - 60]
(ii)
Cilësia
[0 - 30]
(iii)
Koha e zbatimit të kontratës, grafiku i zbatimit
[0 - 10]
Për sa më sipër, autoriteti ka vijuar me procesin e vleresimit duke vleresuar dhe dhene peshën sipas
kritereve secilit operator ekonomik.
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.
Nuk ka të skualifikuar
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “HUK-Project” NUIS J91329004W
& “ASH Engineering” NUIS L31617003F & “Infra - Plan” sh.p.k NUIS K62225011F, me adresë:
Bul.”Zogu i parë”, p.135 1/5, Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 6,665,118.00 lekë
pa tvsh dhe e vlerësuar me 98.00 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. “Sami Frashëri”, nr. 10,
Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151), Fax: 00355 42 234 885, sigurimin e kontratës
15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikim.
Ankesa; Jo

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomike “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D, & “VlerInvest” sh.p.k., NUIS K81721022P, & Elvira Kuri, NUIS K41524049V, me adrese: Rruga Shefqet
Musaraj, Pallati nr. 52, Kati 7, Ap.nr.29, Mbrapa Universitetit Europian, Tirane.
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-59544-06-01-2020.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në
zonat e e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”.
Fondi limit i minikonkursit: 8,088,267 lekë pa TVSH.
Objekti i minikonkursit: “Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e
reja per zhvillim zona Lezhe 1 dhe Lezhe 2”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë”.
Kohëzgjatja e kontratës sipas afatit të zbatimit: minimalisht 7 jave kalendarike.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
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OE “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k NUIS K61814023M
OE “InfraKonsult” sh.p.k NUIS L21512022F
OE “Gjeokonsult & CO” sh.p.k NUIS K91810005U
BOE “Ave Consulting” sh.p.k, NUIS K81321002M, & “D&C Partners” sh.p.k, NUIS
K41531001K, & “Eurotest sh.p.k., NUIS L11823002I & “ER – NO” sh.p.k, NUIS L11809002H
& “Abkons” sh.p.k., NUIS K61926012O
5. OE “C.E.C Group” sh.p.k, NUIS L11807013M
6. OE “A & E Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E
7. BOE “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S, & “HMK - Consulting” NUIS L57129604Q
8. BOE “HUK-Project” NUIS J91329004W & “ASH Engineering” NUIS L31617003F & “Infra Plan” sh.p.k NUIS K62225011F
9. BOE “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D, & “Vler-Invest” sh.p.k., NUIS K81721022P, &
Elvira Kuri, NUIS K41524049V
10. BOE “Derbi-E” sh.p.k, NUIS K77916947A & “Zenit&Co” sh.p.k, NUIS K61731002D
11. BOE “Erald-G” sh.p.k, NUIS K36306784K & “Transport Highway Consulting” sh.p.k, NUIS
K51428048I
12. BOE “Studio Rebus” sh.p.k NUIS K82409008F, & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” sh.p.k., NUIS
K82422001O.
13. BOE “Sphaera” sh.p.k NUIS J81809003U & “Klodioda” sh.p.k NUIS K51813002H
1.
2.
3.
4.

***
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat e ofruara, përkatësisht si me poshte:
1. BOE “Ave Consulting” sh.p.k, NUIS K81321002M, & “D& C Partners” sh.p.k, NUIS
K41531001K, & “Eurotest sh.p.k., NUIS L11823002I & “ER – NO” sh.p.k, NUIS
L11809002H & “Abkons” sh.p.k., NUIS K61926012O, me vlere oferte 7,070,610 leke pa
tvsh
2. BOE “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D, & “Vler-Invest” sh.p.k., NUIS K81721022P, &
Elvira Kuri, NUIS K41524049V, me vlere oferte 7,070,610 leke pa tvsh
3. BOE “HUK-Project” NUIS J91329004W & “ASH Engineering” NUIS L31617003F & “Infra
- Plan” sh.p.k NUIS K62225011F, me vlere oferte 7,070,610 leke pa tvsh
4. OE “Gjeokonsult & CO” sh.p.k NUIS K91810005U, me vlere oferte 7,070,610 leke pa tvsh
5. BOE “Sphaera” sh.p.k NUIS J81809003U & “Klodioda” sh.p.k NUIS K51813002H, me vlere
oferte 7,070,610 leke pa tvsh
6. BOE “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S, & “HMK - Consulting” NUIS L57129604Q,
me vlere oferte 7,070,610 leke pa tvsh
7. OE “InfraKonsult” sh.p.k NUIS L21512022F, me vlere oferte 7,170,610 leke pa tvsh
8. OE “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k NUIS K61814023M, me vlere oferte 7,500,000
leke pa tvsh
9. OE “C.E.C Group” sh.p.k, NUIS L11807013M, me vlere oferte 7,070,610 leke pa tvsh
10. BOE “Studio Rebus” sh.p.k NUIS K82409008F, & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” sh.p.k., NUIS
K82422001O., me vlere oferte 7,070,610 leke pa tvsh
11. BOE “Derbi-E” sh.p.k, NUIS K77916947A & “Zenit&Co” sh.p.k, NUIS K61731002D, me
vlere oferte 7,070,610 leke pa tvsh
12. OE “A & E Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E, me vlere oferte 7,070,610 leke pa tvsh
13. BOE “Erald-G” sh.p.k, NUIS K36306784K & “Transport Highway Consulting” sh.p.k, NUIS
K51428048I, me vlere oferte 7,070,610 leke pa tvsh
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* Autoriteti përgjegjës ka vlerësuar operatorët ekonomikë në minikonkurs bazuar në metodologjinë
e vlerësimit sipas kritereve të vleresimit të përcaktuara në dokumentin e tenderit te fazën e parë dhe
në Ftesën për ofertë/ seksioni D/ Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese. Bazuar në këtë përcaktim,
oferta është vlerësuar bazuar në kriteret dhe ndarjen si më poshtë:
Pikët
(i)
Çmimi më i ulët
[0 - 60]
(ii)
Cilësia
[0 - 30]
(iii)
Koha e zbatimit të kontratës, grafiku i zbatimit
[0 - 10]
* Kushti tjetër përzgjedhës, që është mbajtur parasysh në përzgjedhjen e fituesit është parashikimi në
shtojcën 12 të DST ku përcaktohet se operatori/ët palë në marrëveshje kuadër do të plotësojë/në një
vetëdeklarim nga operatori ekonomik që nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë, si
kontraktorë/nënkontraktorë, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur,
në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar shërbimet, në masën
40 % të vëllimeve të përgjithshme të shërbimit.
Për sa më sipër, autoriteti ka vijuar me procesin e vleresimit duke vleresuar dhe dhënë peshën sipas
kritereve, secilit operator ekonomik, nga ku rezultojnë operatorët pjesëmarrës me piket totale
përkatësisht si më poshtë:

Nr
1

2

3

Operatoret ekonomikë

Piket Total

BOE “Ave Consulting” sh.p.k, NUIS K81321002M, & “D& C Partners” sh.p.k,
NUIS K41531001K, & “Eurotest sh.p.k., NUIS L11823002I & “ER – NO” sh.p.k,
NUIS L11809002H & “Abkons” sh.p.k., NUIS K61926012O

95

BOE “Infratech” sh.p.k NUIS K91628001D, & “Vler-Invest” sh.p.k., NUIS
K81721022P, & Elvira Kuri, NUIS K41524049V

95

BOE “HUK-Project” NUIS J91329004W & “ASH Engineering” NUIS
L31617003F & “Infra - Plan” sh.p.k NUIS K62225011F

95

OE “Gjeokonsult & CO” sh.p.k NUIS K91810005U
BOE “Sphaera” sh.p.k NUIS J81809003U & “Klodioda” sh.p.k NUIS K51813002H
BOE “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S, & “HMK - Consulting” NUIS
L57129604Q

95
95

7
8
9

OE “InfraKonsult” sh.p.k NUIS L21512022F
OE “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k NUIS K61814023M
OE “C.E.C Group” sh.p.k, NUIS L11807013M

95
95

10

BOE “Studio Rebus” sh.p.k NUIS K82409008F, & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S”
sh.p.k., NUIS K82422001O.

4
5
6

11

BOE “Derbi-E” sh.p.k, NUIS K77916947A
K61731002D

85

& “Zenit&Co” sh.p.k, NUIS
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OE “A & E Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E
BOE “Erald-G” sh.p.k, NUIS K36306784K & “Transport Highway Consulting”
sh.p.k, NUIS K51428048I

80
80

Për sa më sipër, duke respektuar rregullat dhe kushtet/metodologjinë e përcaktuar, si rezultat i të
cilave rrjedh se shtatë operatorë ekonomikë të kualifikuar figurojnë me pikë të vlerësuara të barabarta,
autoriteti ka vijuar me procesin e hedhjes së shortit për renditjen dhe shpalljen e fituesit.
Në përfundim të shortit mbajtur në datë 508.2020, në vendin e parë u klasifikua: BOE “Infratech”
sh.p.k NUIS K91628001D, & “Vler-Invest” sh.p.k., NUIS K81721022P, & Elvira Kuri, NUIS
K41524049V.
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm.
1. BOE “HUK-Project” NUIS J91329004W & “ASH Engineering” NUIS L31617003F & “Infra Plan” sh.p.k NUIS K62225011F, është shpallur fitues / kontraktor ne proceduren me objekt
”Sherbime te projektimit të detajuar për Infrastrukturën Publike në zonat e reja per zhvillim zona
Lac1.2”, Njësia Administrative Laç 1.2, Bashkia Kurbin” ne date 4/08/2020, kontratë brenda të
njëjtës marrëveshje kuadër në kuadër të rindërtimit. Sipas shtojcës 12 te DST percaktohet se
“vetëdeklarim nga operatori ekonomik që nuk është fitues dhe/apo ka në proces, në të njëjtën kohë,
si kontraktorë/nënkontraktorë, sipas një kontrate apo kontratave të lidhura a në proces për t’u lidhur,
në kuadër të rindërtimit, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar shërbimet, në masën
40 % të vëllimeve të përgjithshme të shërbimit..”
***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Infratech” sh.p.k NUIS
K91628001D, & “Vler-Invest” sh.p.k., NUIS K81721022P, & Elvira Kuri, NUIS K41524049V, me
adrese: Rruga Shefqet Musaraj, Pallati nr. 52, Kati 7, Ap.nr.29, Mbrapa Universitetit Europian,
Tiranë, se oferta e paraqitur nga ana juaj në vlerën 7,070,610 lekë pa tvsh dhe e vlerësuar me 95.00
pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. “Sami Frashëri”, nr. 10,
Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151), Fax: 00355 42 234 885, sigurimin e kontratës
15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikim.
Ankesa: JO

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomike “Ave Consulting” sh.p.k, NUIS K81321002M, & “D&
C Partners” sh.p.k, NUIS K41531001K, & “Eurotest sh.p.k., NUIS L11823002I & “ER – NO” sh.p.k,
NUIS L11809002H & “Abkons” sh.p.k., NUIS K61926012O, me adrese: Njesia Bashkiake nr.5,
Rruga Tish Daija, pallati 7, ap.28 ( Kompleksi Kika i Ri) Tiranë.
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-59544-06-01-2020.
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