Shtojca 22
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR
Data: ___/___/2020
Për:
1. OE “2 T” sh.p.k., NUIS K01731001M me adresë: Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5
Tiranë.
2.OE “4 A-M” sh.p.k, NUIS K92005016L me adresë: Rruga: Artan Lenja Pallati i 4 AM,Apartamenti A1, kati i I-re, Tiranë.
3.OE “Agi Kons” sh.p.k, NUIS K21622001M me adresëKodra e Diellit II, Godine e kombinuar 4
kat+ 1 kat nentoke, nr. pasurie 51/159, Selite, Tiranë.
4.OE “Alb - Star” sh.p.k, NUIS J62903512W me adresë: Zona Industriale Patos, nr.pasurie 69/29,
zona kadastrale nr.2890 , Patos, Fier.
5.BOE “Alba Konstruksion” sh.p.k, NUIS J61812013R, me adresë: Rruga Frederik Shiroka,Pallati
I ri ,Shkalla B, Kati 2, Tiranë, & “Vind” shpk, NUIS L38612301T, me adrese RrugaMuhamet
Gjollesha, Tirana Ring Center, Ndertesa nr 8, Kati 5, Zyra 5.2 Tirane.
6.OE “Alb-Building” sh.p.k, NUIS J69102508C me adresë: Rruga Asim Vokshi, ndertesa nr.14,
hyrja 4, apartamenti 6, kodi postar 1016 , Tirane.
7.BOE “ALKO-IMPEX General Construcion”sh.p.k., NUIS K91326028I me adresë: Rruga Reshit
Petrela,Kompleksi Usluga,kati i 8, prane stacionit te trenit, Tiranë & “Vega” sh.p.k, NUIS
K01524006L me adresë: Lezhe-Lac, Kryqezimi i Superstrades Milot-Tirane,
8.BOE “Ante-Group” sh.p.k., NUIS 62904100D, me adrese; Lagjia “Barrikada”, Zona Kadastrale
Nr.8501, Godina me Nr. Pasurie 3/423-ND , Berat. & “Ferro Beton & Construction Co” sh.p.k.
NUIS K21505001Q me adrese; KM 20, Vore, Tirane,
9. BOE “Aurora Konstruksion” sh.p.k., NUIS K02017003I, me adrese Bulevardi Zogu i Pare,
Pallati prane Fakultetit te Shkencave, Tirane, & “B-93” shpk, NUIS J62903508R, me adrese;
Lagjja 8 Shkurti, Rruga Andon Doro, zona kadastrale 8533, nr. pasurie 1/270.Fier, & “RAFAELO
2002” sh.p.k., NUIS K22113003Q, me adrese; Rruga 29 Nentori, kthesa e Kamzës, zonë
kadastrale nr.8310, numër pasurie 12/104. Tirane,
10.BOE “Be-Is” sh.p.k., NUIS K71412003A me adresë: Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1,
Kukës,& Ergi” sh.p.k., NUIS K02727229P me adresë:Autostrada “Elbasan-Metalurgji” km.3,
numri i pasurise 328/6-NDI, zona kadastrale nr.8526. lagjja 28 Nentori, Rajoni nr.3, Elbasan.
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11.BOE “Xhengo” Shpk NUIS J64103171M, me adrese DON. GJON. BUZUKU, L.5, Korce. &
Bean” shpk NUIS J72510445Q, me ardese; Lagjja Qender, prane shkolles 8 vjeçare , Levan, Fier,
& “Konstruksion 93” sh.p.k., NUIS J64103148B, me adrese 1 MAJI, Korce, & “2N” NUIS
L31615017L me adrese; Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga "Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Pare
Paskuqan Koder, Tirane.
12.BOE “Curri” sh.p.k, NUIS J67902718S me adresë: Lagjia Vore, Rruga e Vjeter Vore-Marikaj,
km 1, godina 4 katershe, kati 3, Nr.5 Tiranë & “Agri Construksion” sh.p.k, NUIS K01725001F
me adresë: DIBRES-ISH.TRUP.SHK.SKENDERBEJ 3, Tirane.
13. BOE “Edil - Al – It” sh.p.k., NUIS J61911003I me adrese; Rruga Perlat Rexhepi,Ndertesa
1,Hyrja 14,Ap 7, Tirane. & “Alentre” sh.p.k., NUIS L21905503G, me adrese Ndërtimi i
Kompleksit Turistik New Born, Zona Kadastrale 1925, Nr.Pasurie2/23 , Hamallaj, Durres.
14.BOE “Eurokos Holding sh.p.k. dega në Shqiperi, NUIS K91727010A, me adrese Bulevardi
Zogu i I, Godina Nr.2, Ap.7, Shk.1, kati 3, Tirane. & “VIA” Nr fiskal 810835994 me adrese Rr.
Mehmet Gradica PN, Gerlice, Ferizaj, Kosove;
15.OE “Fusha” sh.p.k, NUIS J61922018S me adresë: Rruga Murat Toptani, perballe Kinema
Milenium, godina nr.3, Pedonalja, Tiranë.
16.OE “G.P.G. Company” sh.p.k, NUIS J64324443V me adresë: Lagjja 18 Tetori, godine 1
kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut, Lushnje.
17.OE “Geci” sh.p.k, NUIS K71829801O me adresë: Tirana International Hotel, Sheshi
Skënderbej, Nr.8, Tiranë.
18. OE “Gener 2” sh.p.k, NUIS K58615301M me adresë: Njesia administrative nr.2, Rruga "Papa
Gjon Pali II", Ndertesa nr 12, ABA Business Center, Tiranë.
19. OE “Gjikuria” sh.p.k, NUIS J62903456H me adresë: Rruga: Ibrahim Rugova, Prane Gardes se
Republikes, Pallati Kontakt, mbi Union Bank, Tiranë.
20.OE “Hastoci” sh.p.k, NUIS J62028009B, me adresë: Njesia Bashkiake nr. 5, Rruga “Pjeter
Bogdani”, P.17, ap.5/3, perballe Kopshtit 31, Tiranë,
21. BOE “Junik” sh.p.k., NUIS J68007522L me adrese; Lagjja SMT, Ndertese 2-Kateshe, kati 2,
prane Drejtorise Sherbimit Pyjor Lezhe & “Colombo” sh.p.k., NUIS J82916489E me adrese
Lagjja Kryengritja e Fierit, rruga Vangjel Rrushku, godina nr.67, Fier!
22.BOE “Kevin Construction” sh.p.k. NUIS K71401004W me adresë: Rruga Adem Jashari,
Ndertesa 4, Hyrja, 10 Tiranë, “Arifaj” sh.p.k., NUIS J76418907K me adresë: Rruga “Urani Pano”,
Ap.C-07, Kati gjashte, Hyrja 10. Tiranë & “Alb Shpresa” sh.p.k, NUIS J72110003F me adresë:
Rruga Maliq Muço, Ndërtesa 6, Hyrja 4, Ap. 14. Tirane, & “Mela” sh.p.k. NUIS K62320011G me
adresë Rruga Maliq Muço, Ndërtesa 6, Hyrja 4, Ap. 14. Tirane.
23..BOE “Kronos Konstruksion” sh.p.k, NUIS K41416033P me adresë: Bulevardi Gjergj Fishta,
Nd.18, H.1, Nr. 10 Tiranë. & “Edicom” sh.p.k, NUIS J61813038H, me adresë: Njesia
Administrativa nr. 10, Rruga “Him Kolli”, Pallati 2T, kati 2 Tiranë, & “Everest” sh.p.k, NUIS
J78311921L me adresë: Rruga Bulevardi Blu, nr. 544, Kamez,Tiranë.
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24. BOE Manetci” shpk, NUIS K22203004A me adrese; Rruga Dervish Hima, Pallati Ambasador
3, kati 8,Ap..nr.3 dhe 4. , Tirane, & “Inerti” sh.p.k. NUIS J66926804L me adresë; Elbasan,
Gramsh, L, Sporti,
25.BOE “Ndregjoni” sh.p.k., NUIS K31329048I, me adrese Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32,
Hyrja 8 , Tirane,& “Kthella” shpk, NUIS J69303023D, me adrese Kompleksi Kthella Resort,
Rruga "Shen Vicenso De Paolo" perballë varrezava të Qytetit Rreshen , Koder Rreshen, Mirdite.
& “Udha” sh.p.k., NUIS K77524909Q Burrel, Mat & “Rafin Company” shpk, NUIS L52125110A,
me adrese rruga "Gjik Kuqali", godinë banimi 6-8 kate dhe 2 kate nëntokë, kati 1, apartamenti
nr.4, seksioni 2, pallati "C & S", Tirane,
26. OE “PE - VLA - KU” sh.p.k, NUIS K61716013M & PE - VLA – KU dega Kosove , me Nr.
Biznesi 810794463 me adrese: Rruga Muzaket, Pallatet Vokshi, kati 7, Tirane,
27.BOE “Progeen” shpk, NUIS L32113001C, me adrese Rruga "Shyqyri Berxolli", Pallati
Intecosat, Tirane.& “SINA 98” shpk. NUIS K01321001T, me adrese Rruga “Ali Hafiz Ulqinaku”,
objekt i ndodhur në zonën kadastrale nr.3976, numër pasurie 281/14. , Tirane.& “ANION” shpk,
NUIS L11516021Q, me adrese Rruga "Muhamet Gjollesha", Pallati "Tirana Ring Center", Shkalla
1, Kati 7,Apartamenti 21 , Tirane.& “"Kurti - 07" shpk NUIS K73814201W, me adrese Rinas,
ndertese private, 1 kateshe, perballe Aeroportit , Rinas, Kruje.
28. OE “Salillari” sh.p.k, NUIS J62903125G me adresë: Lagjia Vore, Rruga e Vjeter VoreMarikaj, km 1, godina 4 katershe, kati 3, Nr.5 Tiranë.
29. BOE “Senka sh.p.k. NUIS J94808405Q me adresë: Fier Lushnje- LUSHNJE XHEVDET
NEPRAVISHTA, & Dajti Park 2007 sh.p.k NUIS K11507003S me adresë Lagjja Qesarake,
Godine banimi dhe shrbimesh 3,4 kate + nencati + 2 kate bodrum, Kati I Dajt, Tirane. & Erzeni/Sh
sh.p.k NUIS J66902027T me adresë Lagjja Bahçallek, Rruga Nacionale Shkoder-Tirane, Shkodër.
30.BOE “’Shijaku” shpk, NUIS J64102272V me adrese Rruga Kombëtare Fushë Krujë - Vorë,
km. 1, në anën e majtë, pranë mbikalimit Fushë Krujë. & “Co 1 Rroku Konstruksion Tirane” NUIS
K41517031H me adrese Bulevardi Bajram Curri, Pallati Palma e Arte, Kati 7, Apart.19 , Tirane,
31. BOE “ Uleza Ndertim” shpk, NUIS J67902928O, me adrese rruga Zef Jubani, ndertesa 15,
hyrja 19, ap 1, kodi postar 1019 Tirane. & “Vllaznia Ndertim Martin Pjetri” NUIS J67902909I
me adrese Lagjja Pjeter Budi,Rruga Formula e Pagezimit,Ndertesa Nr.42 prane Muzeut Historik ,
Burrel, Mat. & “ "FLORI" NUIS K67911502U me ardese SHTRAUS, Lezhe.
32. BOE “Zdravo” shpk, NUIS J84003411K me adrese; Lagjja Xhevdet Nepravishta, Ish godina
e plastmasit. Lushnje. & “ Bajrami N” shpk, NUIS K02727202O, me adrese Rruga ElbasanXibrake km.13, zk.3864, pasurite nr.734/1+732+738/9.
***
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit).
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-67609-08-03-2020;
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat
e reja të shpallura për zhvillim të detyruar" Vlera -15,562,016,037 (pesëmbëdhjetë miliard e
pesëqind e gjashtëdhjetë e dy milion e gjashtë mbëdhjetë mijë e tridhjetë e shtatë) lekë pa tvsh.
kohëzgjatja e kontratës 12 muaj.
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Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri].
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: x oferta ekonomikisht më e favorshme

çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë.
1.BOE “North West Construction”’ LLC me nr regjistri 1001297281, & “S.A.G” shppk, NUI
K51802003G
2.OE “2 T” sh.p.k., NUIS K01731001M
3.OE “4 A-M” sh.p.k, NUIS K92005016L
4.OE “Agi Kons” sh.p.k, NUIS K21622001M
5.OE “Alb - Star” sh.p.k, NUIS J62903512W
6.BOE “Alba Konstruksion” sh.p.k, NUIS J61812013R, & “Vind” shpk, NUIS L38612301T.
7.OE “Alb-Building” sh.p.k, NUIS J69102508C
8.BOE “ALKO-IMPEX General Construcion”sh.p.k., NUIS K91326028I & “Vega” sh.p.k, NUIS
K01524006L
9.BOE “Ante-Group” sh.p.k., NUIS 62904100D & “Ferro Beton & Construction Co” sh.p.k. NUIS
K21505001Q.
10. BOE “Aurora Konstruksion” sh.p.k., NUIS K02017003I, & “B-93” shpk, NUIS J62903508R,
& “RAFAELO 2002” sh.p.k., NUIS K22113003Q,
11.BOE “Be-Is” sh.p.k., NUIS K71412003A, & Ergi” sh.p.k., NUIS K02727229P
12.BOE “Xhengo” Shpk NUIS J64103171M, & Bean” shpk NUIS J72510445Q& “Konstruksion
93” sh.p.k., NUIS J64103148B, & “2N” NUIS L31615017L.
13.BOE “Cemil Özgur İNŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. Nr. Biznesi 2050544454 &" & Eral
Construction Company” shpk. NUIS K82230002K.
14..BOE “Curri” sh.p.k, NUIS J67902718S & “Agri Construksion” sh.p.k, NUIS K01725001F
15. BOE “Edil - Al – It” sh.p.k., NUIS J61911003I & “Alentre” sh.p.k., NUIS L21905503G,
16.BOE “Eurokos Holding sh.p.k. dega në Shqiperi, NUIS K91727010A, & “VIA” Nr. Biznesi
810835994 .
17.OE “Fusha” sh.p.k, NUIS J61922018S
18.OE “G.P.G. Company” sh.p.k, NUIS J64324443V
19.OE “Geci” sh.p.k, NUIS K71829801O
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20. OE “Gener 2” sh.p.k, NUIS K58615301M
21. OE “Gjikuria” sh.p.k, NUIS J62903456H
22.BOE “Glavenica” shpk, NUIS K17710805A & “SC Group Constructii Est S.A” me Nr. Biznesi
14784730 & “Ngracan 1934” shpk, NUIS J87602809S
23.BOE “Grand Konstruksion M” shpk, NUIS L38109801T & “Shkelqimi 07" shpk, NUIS
K68121808W.
24.OE “Hastoci” sh.p.k, NUIS J62028009B
25. BOE “Junik” sh.p.k., NUIS J68007522L & “Colombo” sh.p.k., NUIS J82916489E
26. OE “Kacdedja” shpk, NUIS K51712017A
27.BOE “Kevin Construction” sh.p.k. NUIS K71401004W & “Arifaj” sh.p.k., NUIS & “Alb
Shpresa” sh.p.k, NUIS J72110003F, & “Mela” sh.p.k. NUIS K62320011G
28.BOE “Kronos Konstruksion” sh.p.k, NUIS K41416033P & “Edicom” sh.p.k, NUIS
J61813038H, & “Everest” sh.p.k, NUIS J78311921L.
29. BOE Manetci” shpk, NUIS K22203004A & “Inerti” sh.p.k. NUIS J66926804L
30.OE “Metro Engineering Foodstuffs Industry And Trade” me Nr. Biznesi 0620003176500011
31.BOE “Mf Invest Group” shpk, NUIS L71830010R & “Boshnjaku. B” shpk, NUIS
K72627402H & “Mane/S” shpk, NUIS J64103865K & “Pese Vellezerit” shpk, NUIS
L22925402C.
32.BOE “Modeste” shpk, NUIS J62903413B & “ARDIT – 06” shpk, NUIS K63027403V &
“Korsel” shpk, NUIS J64104124G.
33.BOE “Ndregjoni” sh.p.k., NUIS K31329048I, & “Kthella” shpk, NUIS J69303023D. &
“Udha” sh.p.k., NUIS K77524909Q & “Rafin Company” SHPK, NUIS L52125110A.
34. OE “PE - VLA - KU” sh.p.k, NUIS K61716013M & PE - VLA – KU dega Kosove , me Nr.
Biznesi 810794463
35.BOE “Progeen” shpk, NUIS L32113001C, & “SINA 98” shpk. NUIS K01321001T.&
“ANION” shpk, NUIS L11516021Q, & "Kurti - 07" shpk NUIS K73814201W.
36.BOE “Sireta 2F” shpk, NUIS K51501008J & “Euro-Alb” shpk, NUIS K66613407H & “IBN”
shpk, NUIS L21309010H.
37. OE “Salillari” sh.p.k, NUIS J62903125G
38.BOE “Senka sh.p.k. NUIS J94808405Q & “Dajti Park 2007” sh.p.k NUIS K11507003S &
“Erzeni/Sh” sh.p.k NUIS J66902027T.
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39.BOE “Shijaku” shpk, NUIS J64102272V & “Co 1 Rroku Konstruksion Tirane” NUIS
K41517031H.
40.OE “Tekal SA” me Nr. Biznesi 0440384103
41. BOE “Uleza Ndertim” shpk, NUIS J67902928O, & “Vllaznia Ndertim Martin Pjetri” NUIS
J67902909I & “ Flori" NUIS K67911502U .
42. BOE “Zdravo” shpk, NUIS J84003411K. & “Bajrami N” shpk, NUIS K02727202O,
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “North West Construstion” shpk. & “S.A.G” pasi nuk
ploteson kriterin e përgjithshmëm për marrëveshjen e bashkëpunimit dhe prokurën e posacme
sikurse përcaktuar në Shtojcën 16, duke rënë në kundërshtim me përcaktimet e pikës 2 të nenit 44
të LPP dhe nenit 74 të VKM 914, datë 29-12.2014, i ndryshuar.
Kështu, autorizimi/prokura e posacme (Power of Attorney) e lëshuar nga përfaqësuesi ligjor i
NWC (Elchin B.) për përfaqësuesen A.K, shtetase shqiptare, megjithëse i referohet deklarimit të
bërë përpara noterit publik, nuk përmban as emrin, titullin, firmat, vulat apo shenja te tjera dalluese
të cilat të vërtetojnë se eshte bërë përpara noterit.
Për këtë arsye, ky/kjo autorizim/prokurë nuk është bërë në mënyrën e kërkuar nga ligji dhe si i tillë
është i pavlefshëm dhe në këtë mënyrë cdo dokument që është firmosur nga përfaqësuesja A.K,
shtetase shqiptare, nuk shpreh vullnetin e përfaqësuesit ligjor të NWC dhe si të tilla janë të
pavlefshme.
Si përfundim, bashkimi i operatorëve ekonomik nuk është krijuar sipas ligjit dhe si i tillë nuk mund
të pranohet.
2 Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Cemil Özgur İNŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş.
96% &" & Eral Construction Company” 4% pasi nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik
pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”
pasi kontratat e paraqitura nga anëtari “Cemil Özgur İNŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş.
janë jashtë afatit 3 vjecar të kërkuar në DST. Kështu, kontrata e paraqitur nga ky anëtar është
firmosur më 15.08.2012 dhe pjesa e punimeve të kryera brenda afatit 3 vjecar nuk plotëson vlerën
e kërkuar sipas pikës 2.3.1 të Kritereve te vecante të DT.
Po ashtu, Eral Construction Company sh.p.k, ka paraqitur kontrata të një natyre të ndryshme
nga ajo e kërkuar ose nuk janë në vlerën e kërkuar as për kushtin e parë dhe as për kushtin e dytë
në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Glavenica” shpk & “SC Group Constructii Est S.A“ &
“Ngracan” sh.p.k poasi nuk ploteson kriterin e përgjithshmëm për marrëveshjen e bashkëpunimit
dhe prokurën e posacme sikurse përcaktuar në Shtojcën 16, duke rënë në kundërshtim me
përcaktimet e pikës 2 të nenit 44 të LPP dhe nenit 74 të VKM 914, datë 29-12.2014, i ndryshuar.
Kështu, prokura e posacme (Special Power of Attorney) e lëshuar nga përfaqësuesi ligjor i SC
Group Constructii Est S.A (Marius C.) për përfaqësuesen E.B, shtetase shqiptare, megjithëse i
referohet deklarimit të bërë përpara noterit publik, nuk përmban as firmen, vulen apo shenja te
tjera dalluese të cilat të vërtetojnë se eshte pranuar nga noteri rumun (T.M).
Në vijim, noteri rumun (P.TH.V) nuk ka bërë njehsimin me origjinalin të kësaj prokure, por vetëm
ka vërtetuar se përkthimi i përkthyeses rumune (A.L.R) nga gjuha rumune në atë anglezë është i
pranuar.
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Për këtë arsye, kjo prokurë nuk është bërë në mënyrën e kërkuar nga ligji dhe si e tillë është i
pavlefshëm dhe në këtë mënyrë cdo dokument që është firmosur nga përfaqësuesja E.B, shtetase
shqiptare, nuk shpreh vullnetin e përfaqësuesit ligjor të SC Group Constructii Est S.A (Marius C.)
dhe si të tilla janë të pavlefshme.
Si përfundim, bashkimi i operatorëve ekonomik nuk është krijuar sipas ligjit dhe si i tillë nuk mund
të pranohet.
4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Grand Konstruksion M” & “Shkelqimi 07” pasi nuk
ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të
suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” pasi kontratat e paraqitura nga anëtarët e bashkimit
të operatorëve ekononikë për të plotësuar këtë kriter nuk janë në vlerën e kërkuar as për kushtin e
parë dhe as për kushtin e dytë në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
-Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Grand Konstruksion M” & “Shkelqimi 07” nuk ploteson
Kapaciteti ekonomik dhe financiar: “a) Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate
tre viteve te fundit duhet te mos jete me e vogel se 1,000,000,000 lekë pa TVSH. Xhiro vjetore e
paraqitur nga anetaret e bashkimit te operatoreve ekonomike nuk ploteson vleren e kerkuar.
-Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Grand Konstruksion M” & “Shkelqimi 07” nuk ploteson
piken 2.3.2 Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objekti të kontratës, të lëshuara nga
autoritetet kompetente shtetërore; pasi asnjeri nga anetaret e bashkimit nuk zoteron Licencen per
pune te pergjithshme ndertimi N.P.-2F.
-Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Grand Konstruksion M” & “Shkelqimi 07” nuk ploteson
piken 2.3.4 Fuqia punëtore e operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të
prokurimit të jetë minimalisht 200 punonjës të punësuar për periudhën Prill 2020 – Qershor 2020,
pasi se bashku anetaret disponjen 188 punonjes ne listepagesat e paraqitura.
5- Operatori Ekonomik “Kacdedja” shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika
2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” pasi
kontratat e paraqitura nga operatori ekononik për të plotësuar këtë kriter nuk janë në vlerën e
kërkuar as për kushtin e parë dhe as për kushtin e dytë në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së
tyre në bashkim.
-Operatori Ekonomik “Kacdedja” nuk ploteson as Kapacitetin ekonomik dhe financiar: “a) Xhiro
mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit duhet te mos jete me e vogel
se 1,000,000,000 lekë pa TVSH. Xhiro vjetore e paraqitur nga operatori ekonomik nuk ploteson
vleren e kerkuar.
-Operatori Ekonomik “Kacdedja” nuk ploteson piken 2.3.2 Licenca profesionale të operatorit për
realizimin e objekti të kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; pasi nuk zoteron
Licencen per pune te pergjithshme ndertimi N.P.-2F.
-Operatori Ekonomik “Kacdedja” nuk ploteson piken 2.3.4 Fuqia punëtore e operatorit ekonomik
të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit të jetë minimalisht 200 punonjës të punësuar
për periudhën Prill 2020 – Qershor 2020, pasi punonjes ne listepagesat e paraqitura eshte me i
vogel.
6- Operatori Ekonomik “Metro Engineering Foodstuffs Industry and Trade” pasi nuk ploteson
kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne
realizimin pune te ngjashme”, pasi operatori ekonomik ka paraqitur si dokumentacion mbeshtetes
vetem kontratat ne turqisht dhe pjeset e perkthyera jane te pamjaftueshme per te mundesuar
komisionin te gjykoje per natyren, kohezgjatjen dhe dokumentacion shoqerues. Duke qene se ne
Dokumentat Standarte te Tenderit eshte kerkuar qe kontratat e punimeve te shoqerohen me “ …..
Vërtetime të lëshuara nga një ent publik/sektori privat ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e
punës së kryer, ose formular vlerësimi ose referncë; Kontratën/at e Sipërmarrjes; Situacionin
përfundimtar të objektit; Akt kolaudimi (në rastet kur ky dokumentacion lëshohet)” dhe duke qene
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se ky operator nuk ka paraqitur dokumentacioni e cilesuar me siper ne DST, per komisionin ka
qene e pamundur vleresimi i ketij kriteri.
2- nuk ploteson kriterin 2.3.3 “Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, certifikimet” pasi nuk ka
paraqitur pozicionet e kerkuara te stafit si dhe dokumentacionin e kerkuar ne DST si deshmi per
te plotesuar kete kriter.
7. Bashkimi i operatoreve “MF Invest Group & Mane/S & Boshnjaku B & Pese Vellezerit”
pasi nuk plotesojne;
1.Bashkimi i operatoreve “MF Invest Group & Mane/S & Boshnjaku B & Pese Vellezerit nuk
ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të
suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” pasi kontratat e paraqitura nga anëtarët e bashkimit
të operatorëve ekononikë për të plotësuar këtë kriter nuk janë në vlerën e kërkuar as për kushtin e
parë dhe as për kushtin e dytë në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
2.Bashkimi i operatoreve “MF Invest Group & Mane/S & Boshnjaku B & Pese Vellezerit nuk
ploteson piken 2.3.4 Fuqia punëtore e operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e
objektit të prokurimit të jetë minimalisht 200 punonjës të punësuar për periudhën Prill 2020 –
Qershor 2020, pasi se bashku anetaret disponjen 149 punonjes ne listepagesat e paraqitura.
8- Bashkimi i operatoreve “Modeste shpk & Ardit 06 shpk & Korsel shpk” pasi nuk plotesojne
nuk plotesojne;
1.Bashkimi i operatoreve “Modeste shpk & Ardit 06 shpk & Korsel shpk nuk ploteson Kriterin
per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne
realizimin pune te ngjashme” pasi kontratat e paraqitura nga anëtarët e bashkimit të operatorëve
ekononikë për të plotësuar këtë kriter nuk janë në vlerën e kërkuar as për kushtin e parë dhe as për
kushtin e dytë në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
2.Bashkimi i operatoreve “Modeste shpk & Ardit 06 shpk & Korsel shpk nuk ploteson Kapaciteti
ekonomik dhe financiar: “a) Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve
te fundit duhet te mos jete me e vogel se 1,000,000,000 lekë pa TVSH. Xhiro vjetore e paraqitur
nga anetaret e bashkimit te operatoreve ekonomike nuk ploteson vleren e kerkuar.
9- Bashkim i operatoreve Ekonomik “Sireta 2F & Euro-Alb & IBN” pasi nuk ploteson;
1.Bashkim i operatoreve Ekonomik “Sireta 2F & Euro-Alb & IBN nuk ploteson Kriterin per
kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin
pune te ngjashme” pasi kontratat e paraqitura nga anëtarët e bashkimit të operatorëve ekononikë
për të plotësuar këtë kriter nuk janë në vlerën e kërkuar as për kushtin e parë dhe as për kushtin e
dytë në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
2.Bashkim i operatoreve Ekonomik “Sireta 2F & Euro-Alb & IBN nuk ploteson Kapaciteti
ekonomik dhe financiar: “a) Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve
te fundit duhet te mos jete me e vogel se 1,000,000,000 lekë pa TVSH. Xhiro vjetore e paraqitur
nga anetaret e bashkimit te operatoreve ekonomike nuk ploteson vleren e kerkuar.
3.Bashkim i operatoreve Ekonomik “Sireta 2F & Euro-Alb & IBN nuk ploteson piken 2.3.2
Licenca profesionale të operatorit për realizimin e objekti të kontratës, të lëshuara nga autoritetet
kompetente shtetërore; pasi asnjeri nga anetaret e bashkimit nuk zoteron Licencen per pune te
pergjithshme ndertimi N.P.-2F.
10-.Operatori Ekonomik “Tekal Sa” pasi nuk ploteson:
Piken 2.3.1 “Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën….”
Piken 2.3.2 “Licenca profesionale të operatorit për reali zimin e objekti të kontratës, të lëshuara
nga autoritetet kompetente shtetërore“,
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Piken 2.3.3“ Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertifikimet”,
Piken 2.3.4 “Fuqia punëtore“,
Piken 2.3.5 “ Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi/qira: Dëshmi për mjetet e pajisjet
teknike, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të
përmbushur kontratën” pasi nuk ka paraqitur asnje dokumentacion mbeshtetes te kerkuar ne DST
per secilen nga pikat e mesiperme.
Gjithashtu operatori ekonomik nuk permbush as piken 2.3.7 “Operatoret e huaj ekonomikë, duhet
të paraqesin të gjithë dokumentacionin e tyre në gjuhën angleze ose gjuhen shqipe,
Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për
skualifikim”, pasi dokumentacioni i paraqitur eshte ne gjuhen greke dhe jo ne gjuhen angleze apo
ne gjuhen shqipe sic eshte cilesuar ne kete kriter
2-piken 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar: a) Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori
Ekonomik gjate tre viteve te fundit duhet te mos jete me e vogel se 1,000,000,000 lekë pa TVSH
Per te vertetuar plotesimin e ketij kushti Operatori Ekonomik duhet te paraqese nje vërtetim nga
autoriteti përgjegjës për taksat/tatimet për xhiron vjetore të realizuar në 3 (tre) vitet e fundit 2016,
2017, 2018.
Nëse operatori e ka dorëzuar në organet tatimore bilancin e vitit buxhetor 2019, mund të paraqesë
xhiron mesatare të relizuar për tri vitet 2017, 2018, 2019. …” pasi vlera e xhiros mesatare per tre
vitet e fiundit e vertetuar kjo nga tatimet eshte 154,057,349.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë
ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1.OE “2 T” sh.p.k., NUIS K01731001M
2.OE “4 A-M” sh.p.k, NUIS K92005016L
3.OE “Agi Kons” sh.p.k, NUIS K21622001M
4.OE “Alb - Star” sh.p.k, NUIS J62903512W
5.BOE “Alba Konstruksion” sh.p.k, NUIS J61812013R, & “Vind” shpk, NUIS L38612301T.
6.OE “Alb-Building” sh.p.k, NUIS J69102508C
7.BOE “ALKO-IMPEX General Construcion”sh.p.k., NUIS K91326028I & “Vega” sh.p.k, NUIS
K01524006L
8.BOE “Ante-Group” sh.p.k., NUIS 62904100D & “Ferro Beton & Construction Co” sh.p.k. NUIS
K21505001Q.
9.BOE “Aurora Konstruksion” sh.p.k., NUIS K02017003I, & “B-93” shpk, NUIS J62903508R, &
“RAFAELO 2002” sh.p.k., NUIS K22113003Q,
10.BOE “Be-Is” sh.p.k., NUIS K71412003A, & Ergi” sh.p.k., NUIS K02727229P
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11.BOE “Xhengo” Shpk NUIS J64103171M, & Bean” shpk NUIS J72510445Q& “Konstruksion
93” sh.p.k., NUIS J64103148B, & “2N” NUIS L31615017L.
12.BOE “Curri” sh.p.k, NUIS J67902718S & “Agri Construksion” sh.p.k, NUIS K01725001F
13.BOE “Edil - Al – It” sh.p.k., NUIS J61911003I & “Alentre” sh.p.k., NUIS L21905503G,
14.BOE “Eurokos Holding sh.p.k. dega në Shqiperi, NUIS K91727010A, & “VIA” Nr. Biznesi
810835994
15.OE “Fusha” sh.p.k, NUIS J61922018S
16.OE “G.P.G. Company” sh.p.k, NUIS J64324443V
17.OE “Geci” sh.p.k, NUIS K71829801O
28. OE “Gener 2” sh.p.k, NUIS K58615301M
19. OE “Gjikuria” sh.p.k, NUIS J62903456H
20.OE “Hastoci” sh.p.k, NUIS J62028009B
21. BOE “Junik” sh.p.k., NUIS J68007522L & “Colombo” sh.p.k., NUIS J82916489E
22.BOE “Kevin Construction” sh.p.k. NUIS K71401004W & “Arifaj” sh.p.k., NUIS & “Alb
Shpresa” sh.p.k, NUIS J72110003F, & “Mela” sh.p.k. NUIS K62320011G
23.BOE “Kronos Konstruksion” sh.p.k, NUIS K41416033P & “Edicom” sh.p.k, NUIS
J61813038H, & “Everest” sh.p.k, NUIS J78311921L.
24. BOE Manetci” shpk, NUIS K22203004A & “Inerti” sh.p.k. NUIS J66926804L
25.BOE “Ndregjoni” sh.p.k., NUIS K31329048I, & “Kthella” shpk, NUIS J69303023D. &
“Udha” sh.p.k., NUIS K77524909Q & “Rafin Company” SHPK, NUIS L52125110A.
26. OE “PE - VLA - KU” sh.p.k, NUIS K61716013M & PE - VLA – KU dega Kosove , me Nr.
Biznesi 810794463
27.BOE “Progeen” shpk, NUIS L32113001C, & “SINA 98” shpk. NUIS K01321001T.&
“ANION” shpk, NUIS L11516021Q, & "Kurti - 07" shpk NUIS K73814201W.
28. OE “Salillari” sh.p.k, NUIS J62903125G
29.BOE “Senka sh.p.k. NUIS J94808405Q & “Dajti Park 2007” sh.p.k NUIS K11507003S &
“Erzeni/Sh” sh.p.k NUIS J66902027T.
30.BOE “Shijaku” shpk, NUIS J64102272V & “Co 1 Rroku Konstruksion Tirane” NUIS
K41517031H.
31. BOE “Uleza Ndertim” shpk, NUIS J67902928O, & “Vllaznia Ndertim Martin Pjetri” NUIS
J67902909I & “ FLORI" NUIS K67911502U
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32. BOE “Zdravo” shpk, NUIS J84003411K. & “Bajrami N” shpk, NUIS K02727202O,
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Adr. Rr. “Sami Frasheri”,
nr. 10, Tirane, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft
marrëveshjen.
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.09.2020.
Ankesa: JO
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