
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 13.12.2019]

Për: Bashkimin e Operatorë Ekonomikë “Taulant” sh.p.k.,NUIS K61617040L & “Tirana

New Supervision” sh.p.k., NUIS L21311040P me adresë: Rruga “Gjik Kuqalli” Pal. 23/1,

shk. 1 kati 1, Tiranë.

Proçedura e prokurimit: “Tender i Hapur”

Numri i referencës së proçedurës Loti II: REF-40875-10-24-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mbikqyrja e punimeve “Ndërtimi i rrugës së re përgjatë lumit

Osumit si dhe ndërhyrje përmirësuese në bypassin e rrugës Antipatrea dhe rehabilitimi i

rrugës lidhëse ndërmjet rrugës Shëtitorja Osumi dhe rrugës Antipatrea, Bashkia Berat”

Kohëzgjatja: 10 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:

1. Operatori Ekonomik “Gjeokonsult & Co” sh.p.k NUIS K91810005U. Vlera 1,277,335.00

lekë pa TVSH.

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “GB Civil Engineerig” sh.p.k. NUSI L51825011V &

“A.SH. Engineering” sh.p.k. NUIS L316147003F. Vlera 1,331,122.00 lekë pa TVSH.

3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, ”HE&SK 11” sh.p.k. NUIS L19008502B & “Arena

MK” sh.p.k. NUIS L67619807Q. Vlera 1,331,122.00 lekë pa TVSH.

4. Operatori Ekonomikë, “Instituti Dekliada-Alb”, NUIS K71606006A Vlera 1,331,122.00 lekë

pa TVSH.

5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Taulant” sh.p.k.,NUIS K61617040L & Tirana New

Supervision” sh.p.k., NUIS L21311040P. Vlera 1,331,122.00 lekë pa TVSH.

6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “KKG Project” sh.p.k. NUIS L41915003F & “GR

Albania” sh.p.k.. NUIS L01509004N. Vlera 1,331,125.00 lekë pa TVSH.

7. Operatori Ekonomikë, “Net – Group”: sh.p.k NUIS L72023002P. Vlera 1,331,400.00 lekë



pa TVSH.

8. Operatori Ekonomikë, “Instituti i Konsulences në Ndërtim” sh.p.k NUIS K71828007J. Vlera

1,331,923.00 lekë pa TVSH.

9. Operatori Ekonomik “A & E Engineering” sh.p.k NUIS K72113010E. Vlera 1,332,600.00

lekë pa TVSH.

10. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Archispace” sh.p.k., NUIS L42403012A & “I T M”

sh.p.k.. NUIS L42303016G, Vlera 1,430,500.00 lekë pa TVSH.

11. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Arabel Studio” sh.p.k NUIS L51812001S & “HMK -

Consulting” sh.p.k, NUSI L57129604Q Vlera 1,505,832.00 lekë pa TVSH.

Për tre operatorët ekonomikë me vlerë ofertë të barabartë, të cilët janë kualifikuar,

është hedhur shorti për renditjen dhe shpalljen e fituesit. Në vendin e parë është

renditur Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Taulant” sh.p.k.,NUIS K61617040L &

Tirana New Supervision” sh.p.k., NUIS L21311040P.

Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Operatori Ekonomik “Gjeokonsult & Co” sh.p.k NUIS K91810005U, pasi vlera e ofertës

nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë

11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”.

Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur Autoriteti Kontraktor

sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, ”HE&SK 11” sh.p.k. NUIS L19008502B & “Arena

MK” sh.p.k. NUIS L67619807Q, pasi bashkimi i operatoreve ekonomike, nuk ka përcaktuar

përqindjen e pjesëmarrjes të secilit operator në marrëveshjen e bashkëpunimit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Bashkimin e Operatorë

Ekonomikë “Taulant” sh.p.k.,NUIS K61617040L & Tirana New Supervision” sh.p.k.,

NUIS L21311040P me adresë: Rruga “Gjik Kuqalli” Pal. 23/1, shk. 1 kati 1, Tiranë. se

oferta e paraqitur, me vlerë 1,331,122.00 lekë (një milion e treqind e tridhjetë e një mije e

dyqind e dy 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 02.12.2019.

Ankesa: Nuk ka pasur ankesa.

Dritan AGOLLI

Drejtori Ekzekutiv


