
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 25.10.2019]

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë “Agbes Construksion” sh.p.k, NUIS
K32807432W & “Kola Invest” sh.p.k, NUIS K93103401G & “Alb Shpresa” sh.p.k, NUIS
J72110003F & “Mela “ sh.p.k, NUIS K62320011G & “Europa” sh.p.k, NUIS J62903258L,
me adresë, Sheq i Madh, FIER.

Proçedura e prokurimit: “Tender i Hapur”
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Përmirësimi i aksesit në zonat me aktivitet të lartë bujqësor të
Myzeqesë”.
Numri i referencës së proçedurës: REF-33622-08-15-2019.
Kohëzgjatja: 12 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa
tvsh:

1. Bashkimi i operatorëve: “Agbes Construksion” sh.p.k., NUIS K32807432W & “Kola
Invest” sh.p.k., NUIS K93103401G & “Alb Shpresa” sh.p.k., NUIS J72110003F &
“Mela “ sh.p.k., NUIS K62320011G & “Europa” sh.p.k., NUIS J62903258L. Vlera
312,014,816 lekë pa Tvsh.

2. Bashkimi i operatorëve: “Ed Construksion” sh.p.k NUIS K616250011 & “GPG”
Company sh.p.k, NUIS J64324443V, & “Shendelli” sh.p.k, NUIS K07924803N. Vlera
357,242,363.00 lekë pa Tvsh.

3. Bashkimi i operatorëve: Company Riviera 2008” sh.p.k NUIS G81716011V & “Pepa
Group”, sh.p.k. NUIS L42215009L & “Junik” sh.p.k NUIS J68007522L.
Vlera377,378,619.00 lekë pa Tvsh.

4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Vëllezërit Hysa” sh.p.k NUIS K12911201C &
“BE-IS” sh.p.k NUIS K71412003A, & 2T” sh.p.k, NUIS K01731001M & “ERGI”
sh.p.k NUIS K02727229P. Vlera 377,378,619.00 lekë pa Tvsh.

5. Operatori Ekonomik “Salillari” sh.p.k, NUIS J62903125G. Vlera 395,121,509.00 lekë
pa Tvsh.

6. Bashkimi i operatorëve: Shansi Invest ” sh.p.k NUIS J61924002T & “Everest” sh.p.k
NUIS J78311921L& “Jody Company” sh.p.k NUIS J94824803M. Vlera 417,670,120.00
lekë pa Tvsh.

7. Bashkimi i operatorëve: “4-AM” sh.p.k, NUIS K92005016L & Bonus“ sh.p.k., NUIS
K72412009E. Vlera 430,972,521.00 lekë pa Tvsh.

8. Operatori Ekonomik: “Gener 2“ sh.p.k, NUIS K58615301M Vlera 432,291,811.65 lekë
pa Tvsh.

9. Bashkimi i operatorëve: Alko Impex General Contrucion” sh.p.k NUIS K91326028I &



“Vega” sh.p.k NUIS K01524006I & “Arkon Studio” sh.p.k NUIS L42019004L & “Sireta
2F” sh.p.k NUIS K51501008J. Vlera 462,549,945.29 lekë pa Tvsh.

10. Bashkimi i operatorëve: "Curri" sh.p.k NUIS J67902718S & "Alba Construksion" sh.p.k
NUIS J61812013R. Vlera 465,073,800.00 lekë pa Tvsh.

11. Operatori Ekonomik “Fusha” sh.p.k., NUIS J61922018S. Vlera 477,378,698.44 lekë pa
Tvsh.

12. Bashkimi i Operatorëve ekonomike: “Shkëlqimi 07“ sh.p.k, NUIS K68121505W &
“S.M.O. Union“ sh.p.k, UNIS J66902042Q, & “Grand Konstruksion“ sh.p.k,
NUISL38109801T & “Fled“ sh.p.k, NUSI K17621104C & “Blerimi“ sh.p.k., NUIS
J62903384G. Vlera 489,747,291.00 leke pa tvsh.

13. Bashkimi i Operatoreve ekonomike; “Geci“ sh.p.k, NUIS K71829801O & “Florida“
sh.p.k, NUSI J79602604P. Vlera 531,437,667.58 lekë pa Tvsh.

Janë s‘kualifikuar ofertuesit:

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1. Të s’kualifikojë operatorin ekonomik BOE: “Ed Construksion” sh.p.k NUIS K616250011 &

“GPG” Company sh.p.k, NUIS J64324443V, & “Shendelli” sh.p.k, NUIS K07924803N, pasi
Operatori ekonomik eshte kualifikuar ne vend te pare ne proceduren me objekt: Rivitalizimi
urban i zonave me potencial te larte turistik ne Rajonin 3 dhe 4 dhe nuk plotëson në këtë
procedurë në mënyrë kumulative (shumatore) makinerite, numrin e punonjesve, stafin
teknik, etj

2. Të s’kualifikojë operatorin ekonomik BOE: “Vëllezërit Hysa” sh.p.k NUIS K12911201C &
“BE-IS” sh.p.k NUIS K71412003A, & 2T” sh.p.k, NUIS K01731001M & “ERGI” sh.p.k
NUIS K02727229P, pasi Operatori Ekonomik eshte kualifikuar ne vend te pare ne
proceduren me objekt: Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në funksion të zhvillimit të
turizmit dhe agroturizmit në Rajonin 4 dhe nuk plotëson në këtë procedurë në mënyrë
kumulative (shumatore) makineritë, numrin e punonjësve, stafin teknik, etj

3. Të s’kualifikojë operatorin ekonomik BOE: “Shansi Invest ” sh.p.k NUIS J61924002T &
“Everest” sh.p.k NUIS J78311921L & “Jody Company” sh.p.k NUIS J94824803M, pasi
Operatori ekonomik në bashkim “Everest”, nuk plotëson kriterin e vecante në pikën 2.3.1,
mbi përvojën e suksesshme në realizimin e punëve të ngjashme, pasi nuk ka paraqitur
punime të ngjashme në vlerën e kërkuar. Kontratat e tjera të paraqitura janë me punime në
linja elektrike, kabina elektrike, te cilat nuk mund te merren ne kosiderate si kontrata te
ngjashme.

4. Të s’kualifikojë operatorin ekonomik BOE: “4 A-M” sh.p.k, NUIS K92005016L & Bonus“
sh.p.k, NUIS K72412009E, pasi Operatori ekonomik eshte kualifikuar në vend të parë në
procedurën me objekt: “Përmirësimi aksesit në sitet turistike dhe lehtësimi i trafikut në zonat
urbane në rajonet veriore”, dhe nuk ploteson në këtë procedurë në menyre kumulative
(shumatore) makinerite, numrin e punonjesve, stafin teknik

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i Operatorëve
Ekonomikë, “Agbes Construksion” sh.p.k, NUIS K32807432W & “Kola Invest” sh.p.k,
NUIS K93103401G & “Alb Shpresa” sh.p.k, NUIS J72110003F & “Mela“ sh.p.k, NUIS
K62320011G & “Europa” sh.p.k, NUIS J62903258L me adresë Sheq i Madh FIER, se oferta e
paraqitur, me vlerë 312,014,816 (treqind e dymbëdhjetë milion e katërmbëdhjetë mijë e
tetëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor:

 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, 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 05.10.2019.

Afatet e ankimimit kanë përfunduar dhe për proçedurën nuk janë paraqitur ankesa.

Dritan AGOLLI

Drejtori Ekzekutiv


