
FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË
SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[ Data : 20.11.2017]

1. Për: Bashkimin e Operatoreve ekonomike “ITM” shpk (97%) & “ASH
Engineering” shpk (3%), perfaqesuar nga shoqeria “ITM” shpk me NIPT
L42303016G, me adrese Kashar, Lagja Mezez, Rruga Mbikalimi i Kamzes,
Pallati Mehillaj, Nr.1, Kati 0.

2. Për: Operatorin Ekonomik “Zenit - 06” shpk me NIPT K61731002D, me
adrese Tirane, rruga Myrteza Topi, Nd,18, Ap.38.

3. Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike “Infratech” shpk (80%) & “Vler
Invest” shpk (20%), perfaqesuar nga shoqeria “ Infratech” shpk me NIPT
K91628001D, me adrese Tirane, rr. Him Kolli, ZK. 8390.

4. Për: Operatorin Ekonomik “A&E Engineering” shpk me NIPT
K72113010E, me adrese Tirane, NjesiaBashkiake nr.7, rruga “Vllazen
Manastirlliu”, pallati 11, Kati 2, ap 5.

5. Për: Operatorin Ekonomik “Gjeokonsult” shpk, me NIPT K91810005U, me
adrese Kthesa e Kamzes, Pallati Mehillaj, kati 4, Kashar, Tirane.

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur – Marreveshje Kuader” me objekt :
“Kolaudimi i punimeve për objektet e financuar nga buxheti i shtetit”.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Kolaudimi i punimeve për objektet e financuar nga
buxheti i shtetit”.

Kohëzgjatja: 24 muaj nga data e lidhjes se marreveshjes. Kohëzgjatja e kontratave
qe do te lidhen ne vijim te minitenderave do te percaktohet sipas termave te
references per secilin objekt.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.

Fondi limit: 7,816,560 (shtatë milion e tetëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e pesëqind e
gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh.

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.



Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 25.10.2017.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur.

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

NR SHOQERIA OFERTA PA TVSH

1 Instituti I Konsulences ne Ndertim 4,611,711
2 ITM & ASH Engineering 6,096,900
3 Zenit-06 6,685,500
4 Infratech & Vler Invest 7,035,000
5 A&E Engineering 7,425,730
6 Gjeokonsult 7,582,000

Eshte skualifikuar Bashkimin e shoqerive “Instituti i Konsulences ne Ndertim”
shpk (70%) &”Imes-D” shpk (20%) & “Gold Construction” shpk (10%) per arsye
se:

 “Imes-D” nuk ka paraqitur deklaraten e mosangazhimit te stafit, xhiro totale
eshte 7.316.326 leke, me e vogel se xhiro e kerkuar 7.816.560 leke.

 “Imes–D” dhe “Gold Construction” nuk ka paraqitur gjendje bankare sipas % ne
marreveshje.

 “Gold Construction” nuk ka punime te ngjashme sipas % ne marreveshje.

 “IKN” nuk ka paraqitur ing Hidro, Artan Çaze eshte ing Ndertimi.
* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, duke qene se, referuar DST, marreveshja
kuader do te lidhet me jo me shume se gjashte shoqeri, Komisioni me unanimitet vendosi
qe fituese te shpallen shoqerite e meposhtme:

NR OPERATORI EKONOMIK OFERTA PA TVSH

1

“ITM” shpk (97%) & “ASH Engineering” shpk
(3%)

6,096,900

2 “Zenit - 06” shpk 6,685,500

3

“Infratech” shpk (80%) & “Vler Invest” shpk
(20%)

7,035,000

4 “A&E Engineering” shpk 7,425,730

5 “Gjeokonsult” shpk 7,582,000

Keto shoqeri jane kualifikuar per lidhjen e marreveshjes kuader.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Autoritetit Kontraktor:



• Fondi Shqiptar i Zhvillimit
• Rr. “Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana, Albania
• Phone: 00355 4 2 235 597/8 (int.151)
• Fax: 00355 4 2 234 885
per te lidhur marreveshjen kuader, brenda pese 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 10.11.2017.

Ankesa: Nuk ka patur.


