
 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data: 16. 12. 2019] 

Për:  Bashkimin e operatorëve, “Besta” sh.p.k, NUIS J62903182B, me adresë, Poshnjë, Ura 

Vajgurore, ndërtesë dy katëshe, kati i dytë, Berat & “Llazo” sh.p.k, NUIS K24218401K, 

me adresë, Bishqethem 1, Rruga Kemishtaj, Kolonjë Fier. 

 

 

Proçedura e prokurimit: “Tender i Hapur” 

Numri i referencës së proçedurës: REF-38099-10-03-2019 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti II - “Ndërtimi i rrugës së re përgjatë lumit Osum, si dhe 

ndërhyrje përmirësuese në bypassin e rrugës Antipatrea dhe rehabilitimi i rrugës lidhëse ndërmjet 

rrugës Shëtitorja Osumi dhe rrugës Antipatrea, Bashkia Berat”. 

 

Kohëzgjatja: 6 muaj.  

 

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. Bashkimi i operatorëve “Besta” sh.p.k NUIS J62903182B sh.p.k, & “Llazo” sh.p.k, NUIS 

K24218401K. Vlera 92,129,875 lekë pa Tvsh. 

2. Bashkimi i operatorëve “Shkëlqimi 07” sh.p.k NUIS K68121808W & “6 D Plan“ sh.p.k, 

NUIS L62717405H. Vlera 95,356,007 lekë pa Tvsh. 

3. Bashkimi i operatorëve “Glavenica” sh.p.k NUIS K17710805A & “Riviera” sh.p.k NUIS 

J66903244D & “Dajti Park 2007” sh.p.k NUIS K11507003S & “Niem” sh.p.k 

K36609610Q. Vlera 99,994,153.35 lekë pa Tvsh. 

4.  Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Vëllezërit Hysa” sh.p.k NUIS K12911201C & 

“T&T Beton” sh.p.k NUIS K83103001E. Vlera 100,906,011.00 lekë pa Tvsh. 

5. Operatori Ekonomikë “Desaret Company” sh.p.k, NUIS K01816001J. Vlera 103,188,378 

lekë pa Tvsh. 

6. Bashkimi i operatorëve “S.M.O. Union” sh.p.k NUIS J66902042Q & “Xhengo” sh.p.k 

NUIS J64103171M & “Curri" sh.p.k NUIS J67902718S. Vlera 104,659,429 lekë pa Tvsh. 

7. Bashkimi i operatorëve “Sireta 2F” sh.p.k NUIS K51501008J & “Euro - Alb“ sh.p.k NUIS 

K66613407H. Vlera 105,555,555 lekë pa Tvsh.  

8. Bashkimi i operatorëve “B - 93 II“ sh.p.k, NUIS L52209050O & “B - 93“ sh.p.k, NUIS 

J62903508R & “Rafin Company“ sh.p.k, NUIS L52125110A & “Totilla“ sh.p.k, NUIS 

K13001010G & “Elnazaj Konstruksion“ sh.p.k, L33229401T. Vlera 107,778,463 lekë pa 

Tvsh. 
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9. Operatori Ekonomik “Albavia“ sh.p.k, NUIS J81527001Q. Vlera 113,969,686 lekë pa 

Tvsh. 

10. Bashkimi i operatorëve "Shansi Invest” sh.p.k NUIS J61924002T & “Lala” sh.p.k NUIS 

J76418903B & “Jody Company” sh.p.k NUIS J94824803M. Vlera 114,633,648 lekë pa 

Tvsh. 

11. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “Company Riviera 2008” sh.p.k NUIS G81716011V 

& “Pepa Group” sh.p.k NUIS L42215009L. Vlera 114,828,325 lekë pa Tvsh. 

12. Operatori Ekonomik “Alb - Building“ sh.p.k, NUIS J69102508. Vlera 117,624,134.25 lekë 

pa TVSH. 

13. Operatori Ekonomik “Salillari” sh.p.k, NUIS J62903125G. Vlera 121,261,389 lekë pa 

TVSH. 

14. Bashkimi i Operatoreve “BE-IS” sh.p.k NUIS K71412003A &“Agi Kons“ sh.p.k, NUIS 

K21622001M. Vlera 123,254,409.6 lekë pa Tvsh.  

15. Operatori Ekonomik “Gener 2“ sh.p.k., NUIS K58615301M. Vlera 126,560,340 lekë pa 

TVSH. 

16. Bashkimi i Operatoreve “Biba - X“ sh.p.k, NUIS K32618815N & “Senka“ sh.p.k, 

J94808405Q. Vlera 130,585,739.24 lekë pa TVSH. 

17. Operatorii Ekonomik “Ante - Group“ sh.p.k, NUIS J62904100D. Vlera 133,001,958.6 lekë 

pa TVSH. 

18. Bashkimi i Operatoreve “GPG” Company sh.p.k, NUIS J64324443V & “Shendelli” sh.p.k 

NUIS K07924803N. Vlera 135,065,383 lekë pa TVSH. 

19. Operatori Ekonomik “Geci“ sh.p.k, NUIS K71829801O. Vlera 135,777,358.29 lekë pa 

TVSH. 

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Shkëlqimi 07” sh.p.k  & “6 D Plan“ sh.p.k NUIS, nuk 

permbush kriteret e vecanta per kualifikim, sepse “6D-Plan” sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 

“Kapaciteti Teknik”, pasi punimet e paraqitura nuk përmbush vlerën në raport me përqindjen 

e pjesëmarrjes dhe nuk ka parqitur faturat dhe marreveshjen e bashkepunimit për dy kontrata. 

2. Operatorin ekonomik “Desaret Company” sh.p.k, nuk ploteson kriterin 2.3.2 “Operatori 

Ekonomik duhet të ketë nje punësim mesatar i të paktën 140 punonjës....”, pasi në listepagesat 

e paraqitura rezulton qe ka mesatarisht 95 punonjes. Nuk ploteson kriterin 2.3.1 “Kapaciteti 

Teknik” përvojë të suksesshme në realizimin e kontratës”, pasi nuk përmbush vlerën për 

punime të ngjashme sipas kërkesës në kriter.  

 

3. Bashkimi i operatorëve “B - 93 II“ sh.p.k, & “B-93“ sh.p.k, & “Rafin Company“ sh.p.k, “ 

Totilla“ sh.p.k, & “Elnazaj Konstruksion“ sh.p.k, nuk permbush kriteret e vecanta per 

kualifikimi për faktin se operatori “Rafin Company” sh.p.k nuk ploteson kriterin 2.3.1 

“Kapaciteti Teknik” përvojë të suksesshme në realizimin e kontratës”, pasi punimet e 

paraqitura prej ketij operatori, nuk mund te konsiderohen si punime te ngjashme. 

 

4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, "Shansi Invest ” sh.p.k & “Lala” sh.p.k NUIS & “Jody 

Company” sh.p.k nuk permbush kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik” përvojë të suksesshme në 
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realizimin e  kontratës”, pasi punimet e paraqitura, nga operatorët “Shansi Invest” sh.p.k dhe 

“Lala” sh.p.k nuk mund te konsiderohen si punime të ngjashme.  

5. Operatorin ekonomik “Ante - Group“ sh.p.k, nuk ploteson kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik” 

përvojë të suksesshme në realizimin e kontratës”, pasi ka paraqitur si kontratë te ngjashme, 

nënkontraktë në kundërshtim me nenin 77 të VKM 914/2014 “Për rregullat e prokurimt 

publik”. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, Bashkimin e operatorëve, “Besta” 

sh.p.k, NUIS J62903182B, me adresë, Poshnjë, Ura Vajgurore, ndërtesë dy katëshe, kati i dytë, 

Berat & “Llazo” sh.p.k, NUIS K24218401K, me adresë, Bishqethem 1, Rruga Kemishtaj, Kolonjë 

Fier, se oferta e paraqitur, me vlerë 92,129,875 (nëntëdhjetë e dy milion e njëqind e njëzetë e 

nëntë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë ) 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 04.12.2019. 

 

Ankesa: Nuk ka pasur. 

 

 

Dritan AGOLLI 

   Drejtori Ekzekutiv 

 

 

 

 

 

  


