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POSTA SHQIPTARE SH.A

Nr. _____ prot. Tiranë,
më___.___.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 12.12.2018

Nga: Autoriteti Kontraktor “Posta Shqiptare” sh.a.,

Adr.: Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë

Për: Bashkimin e Operatorëve “Iliriada” sh.p.k. NUIS J61828125L & “4 A-M”
sh.p.k. NUIS K92005016L përfaqësuar me prokurë nga operatori “Iliriada”
sh.p.k. NUIS J61828125L

Adr: Rruga “Artan Lenja” Pallati 4A-M, Shkalla 1, Kati i II-të, Ap. Nr. 7, Zona
Kadastrale 8220, Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 39 datë 04.10.2019, me objekt:
”Rikonstruksion i zyrave postare të filialeve Tiranë, Durrës, Qendra Tranzite,
Ndryshime ndarjesh për shkak të ndryshimit të strukturës dhe Ndryshimi i ndriçimit
nga floureshent në led (322 copë) në Godinën e Drejtorisë së Përgjithshme dhe Ndërtim
i 21 Dhomave të sigurisë për posten sekrete, brenda ambjenteve të zyrave postare”, me
fond limit total 42,031,992 (dyzet e dy milion e tridhjetë e një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë
e dy) lekë pa tvsh ndarë në lote:
Loti i Parë: “Rikonstruksion i zyrave postare të filialeve Tiranë, Durrës, Qendra
Tranzite, Ndryshime ndarjesh për shkak të ndryshimit të strukturës dhe Ndryshimi i
ndriçimit nga floureshent në led (322 copë) në Godinën e Drejtorisë së Përgjithshme” në
vlerën 40,257,943 (dyzet milion e dyqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nentëqind e dyzet e tre)
lekë pa tvsh;, me procedurë “E hapur”, të zhvilluar me datë 18.11.2019, ora 10.00,
[Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-38335-10-07-2019
Loti parë: REF-38352-10-07-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti i Parë: “Rikonstruksion i zyrave postare të filialeve

Tiranë, Durrës, Qendra Tranzite, Ndryshime ndarjesh për shkak të ndryshimit të

strukturës dhe Ndryshimi i ndriçimit nga floureshent në led (322 copë) në Godinën e

Drejtorisë së Përgjithshme”, me kohëzgjatje kontrate, 6 (gjashtë) muaj kalendarike nga

fillimi i punimeve.

Fondi Limit: 40,257,943 (dyzet milion e dyqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nentëqind e
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dyzet e tre) lekë pa tvsh.

Burimi i financimit: Financuar nga te ardhurat e shoqerisë “Posta Shqiptare” sh.a.

Data e zhvillimit të procedures së prokurimit: 18.11.2019.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Date 14.10.2019
[41]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. B. O. “LALA” sh.p.k. NUIS J76418903B & “Shansi Invest” sh.p.k. NUIS
J61924002T & “Shendelli” sh.p.k. NUIS K07924803N me vlerë të ofertës
36,047,861.4 (tridhjetë e gjashtë milion e dyzet e shtatë mijë e tetëqind e
gjashtëdhjetë e një pikë katër) Lekë.

2. Operatori “BE-IS” sh.p.k. NUIS K71412003A me vlerë të ofertës 33,512,850
(tridhjetë e tre milion e pesëqind e dymbëdhjetë mijë e tetëqind e pesëdhjetë) Lekë.

3. B. O“Iliriada” sh.p.k. NUIS J61828125L & “4 A-M” sh.p.k. NUIS K92005016L
sh.p.k. me vlerë të ofertës 39,522,739 (tridhjetë e nëntë milion e pesëqind e njëzet e
dy mijë e shtatëqind e tridhjetë e nëntë) Lekë.

4. Operatori “BONUS” sh.p.k. NUIS K72412009E me vlerë të ofertës 39,888,962,36
(tridhjetë e nëntë milion e tetëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë
e dy pikë tridhjetë e gjashtë) Lekë.

5. B. O. “Leon Konstruksion” sh.p.k. NUIS K71820009I & “Llazo” sh.p.k. NUIS
K24218401K me vlerë të ofertës 30,197,488.94 (tridhjetë milion e njëqind e
nëntëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e tetëdhjetë e tetë pikë nëntëdhjetë e katër) Lekë.

6. Operatori “Sireta 2F” sh.p.k. NUIS K51501008J me vlerë të ofertës 40,257,182.44
(dyzet milion e dyqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e njëqind e tetëdhjetë e dy pikë
dyzet e katër) Lekë.

7. Operatori “MF Invest Group” sh.p.k. NUIS L71330010R me vlerë të ofertës
39,949,488.18 (tridhjetë e nëntë milion e nëntëqind e dyzet e nëntë mijë e katërqind e
tetëdhjetë e tetëpikë tetëmbëdhjetë) Lekë.

8. Operatori “Bushi” sh.p.k. NUIS J88730327Q me vlerë të ofertës 40,061,334.45
(dyzet milion e gjashtëdhjetë e një mijë e treqind e tridhjetë e katër pikë dyzet e pesë )
Lekë.

9. Operatori “Air Komponent” sh.p.k. NUIS L38820501I nuk ka paraqitur ofertë
ekonomike as dokumentacion ligjor.

10. Operatori “Elda - VI” sh.p.k. NUIS K67106202W nuk ka paraqitur ofertë
ekonomike as dokumentacion ligjor.

11. Operatori “Eurogjici - Security” sh.p.k. NUIS K31929010K nuk ka paraqitur ofertë
ekonomike as dokumentacion ligjor.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtem:

B. O. “LALA” sh.p.k. NUIS J76418903B & “Shansi Invest” sh.p.k. NUIS J61924002T &

“Shendelli” sh.p.k. NUIS K07924803N; Operatori “BE-IS” sh.p.k. NUIS K71412003A;

Operatori “BONUS” sh.p.k. NUIS K72412009E; B. O. “Leon Konstruksion” sh.p.k. NUIS
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K71820009I & “Llazo” sh.p.k. NUIS K24218401K; Operatori “Sireta 2F” sh.p.k. NUIS

K51501008J; Operatori “MF Invest Group” sh.p.k. NUIS L71330010R; Operatori “Bushi”

sh.p.k. NUIS J88730327Q; Operatori “Air Komponent” sh.p.k. NUIS L38820501I;

Operatori “Elda - VI” sh.p.k. NUIS K67106202W; Operatori “Eurogjici - Security” sh.p.k.

NUIS K31929010K.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
 B. O. “LALA” sh.p.k. NUIS J76418903B & “Shansi Invest” sh.p.k. NUIS

J61924002T & “Shendelli” sh.p.k. NUIS K07924803N. është s’kualifikuar pasi:
Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton:

- Nuk plotëson pikën 2.3.3 pika pasi bashkimi i operatorëve ekonomik dhe

konkertisht operatori ekonomik “LALA” sh.p.k “Shendelli” sh.p.k. nuk kanë

paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti

Vendor për vitin 2019, si kurse kërkohet në DST.

- Nuk plotëson pikën 2.3.3 në të cilën citohet Operatori ekonomik duhet të jetë i

pajisur me Liçencë lidhur me ndikimin në mjedis Kodi III.2.A (1+2). Kjo liçencë

nuk është paraqitur nga nga operatorët ekonomik Lala ndërsa operatori ekonomik

Shanci ka paraqitur vetem III 2A dhe jo sipas kodit të kërkuar III.2.A (1+2).

- Nuk plotëson pikën 2.3.8 pasi bashkimi ekonomik dhe konkretisht Shansi dhe
Shendelli nuk kanë paraqitur Rregullore (EU) nr. 333/2011 e cila duhet të
Disponohet nga secili prej tyre pasi sipas marrëveshjen e bashkepunimit dhe
zerave të punimeve që do të marrë përsipër secili prej operatorëve duhet të
disponohet nga të gjithë operatorët e bashkimit ekonomik.

- Nuk plotëson pikën 2.3.9 pasi bashkimi i operatorëve ekonomik dhe konkretisht
operatorët ekonomik Shansi dhe Shëndelli nu kanë paraqitur Dëshmi për mjetet e
pajisjet teknike, që kanë në dispozicion.

- Nuk plotëson pikën 2.3.5.2 pasi Bashkimi i Operatorëve Ekonomik në stafin
inxhinierik duhet të dispononte Inxhinier Mekanik (Drejtimi materiale):
ndërsa bashkimi i operatorëve nuk ka paraqitur dokumentacion në lidhje me këtë
pikë të kërkuar në DST.

- Nuk plotëson pikën 2.3.5.2 pasi Bashkimi i Operatorëve Ekonomik në stafin
inxhinierik duhet të dispononte Kimist Mjedisi, ndërsa bashkimi i operatorëve
nuk ka paraqitur dokumentacion në lidhje me këtë pikë të kërkuar në DST.

 Operatori “BE-IS” sh.p.k. NUIS K71412003A është s’kualifikuar pasi:
Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që:

- Nuk plotëson pikën 2.2.3 pika pasi operatori ekonomik ka paraqitur deklaratë për

shlyerjen e detyrimeve ndërohë që në DST kërkohet vërtetim për shlyerjen e taksave

vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2019.

- Nuk plotëson pikën 2.3.5.2 pasi operatori ekonomik në stafin inxhinierik ka paraqitur

dokumentacion vetëm për 1(një) Inxhinier Elektrik, ndërkohë duhet të paraqiste
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dokumentacion 2 Inxhinier elektrik.

- Nuk plotëson pikën 2.3.5.2 pasi operatori ekonomik në stafin inxhinierik ka paraqitur

dokumentacion vetëm për 1(një) Inxhinier Ndërtimi, ndërkohë duhet të paraqiste

dokumentacion 2 Inxhinier Ndërtimi.

- Nuk plotëson pikën 2.3.5.2 pasi operatori ekonomik në stafin inxhinierik ka paraqitur

dokumentacion për të njëjtin punonjës (Hamz Islamaj) për pozicionet Inxhinier

Auditues Energjie, Ekspert Zjarfikës, Inxhinier Ndërtimi të pajisur me Certifikatë për

Mbrojtjen e Shëndetit dhe të sigurisë në punë:

- Nuk plotëson pikën 2.3.8 pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur Rregullore (EU)

nr. 333/2011 sikurse kërkohet në DST.

 Operatori “BONUS” sh.p.k. NUIS K72412009E është s’kualifikuar pasi:
Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që:

- Nuk plotëson piken 2.1gj pasi Vërtetimi i paraqitur nga operatori që konfirmon
shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të
energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri nuk është i
muajit koherent.

- Nuk plotëson piken 2.3.2 pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur Liçensa
profesionale NP-3 B si dhe NS-13 A.

- Nuk plotëson pikën 2.3.8 pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur Rregullore (EU)

nr. 333/2011 sikurse kërkohet në DST.

- Nuk plotëson pikën 2.3.5 pasi operatori nuk disponon një punësim mesatar i të paktën
100 (njëqind) personave, për periudhën Prill 2019- Shtator 2019

- Nuk plotëson pikën 2.3.8 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion
apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin
e kontratë (Shtojca 10).

- Nuk plotëson pikën 2.3.5.2. pasi nuk plotëson dokumentacionin për të gjithë stafin
teknik të Inxhinierëve të kuërkuar në Dst.

- Nuk plotëson pikën 2.3.3 Operatori ekonomik nuk ka paraqitur domumentacion që
duhet të jetë i pajisur me liçencat e nevojshme (lëshuar nga QKB) për zbatimin e
kontratës. Për këtë duhet të paraqesin liçencat:

a) Liçencë lidhur me ndikimin në mjedis Kodi III.2.A (1+2 )

b) Liçencë per sherbime ekspertize dhe/ose profesionale te mbrojtjes civile, me kod
I.2.

- Nuk plotesohet pika 2.3.1 pasi operatori nuk ploteson punë të ngjashme për një objekt
të vetëm në një vlerë jo me të vogel se 49% e e vlerës së fondit limit të lotit përkatës/
shumatorës së loteve

 B. O. “Leon Konstruksion” sh.p.k. NUIS K71820009I & “Llazo” sh.p.k. NUIS
K24218401K është s’kualifikuar pasi:

Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që:

1. Nuk plotëson pikën 2.3.5/2 pasi asnje prej anetareve te bashkimit te operatorëve
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“Leon Konstruksion” & shpk & “Llazo” shpk nuk disponon Inxinier mekanik drejtimi
material.

- Nuk plotëson pikën 2.3.5/2 Kimist mjedisi pasi asnje prej anetareve te bashkimit te
operatorëve “Leon Konstruksion” & shpk & “Llazo” shpk nuk disponon kimist.
Dokumentacioni i paraqitur per punonjesin Armir Bregu nuk është kimist

 Operatori “Sireta 2F” sh.p.k. NUIS K51501008J është s’kualifikuar pasi:
Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që:

- Nuk plotëson pikën 2.3.8 pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur Rregullore (EU)
nr. 333/2011 sikurse kërkohet në DST.

 Operatori “MF Invest Group” sh.p.k. NUIS L71330010R është s’kualifikuar pasi:
Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që:

- nuk ka paraqitur asnje dokumentacion që të përmbush kriteret ligjore financiare dhe

teknike për kualifikim.

 Operatori “Bushi” sh.p.k. NUIS J88730327Q është s’kualifikuar pasi:
Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që:

- nuk ka paraqitur asnje dokumentacion që të përmbush kriteret ligjore financiare dhe

teknike për kualifikim.

 Operatori “Air Komponent” sh.p.k. NUIS L38820501I është s’kualifikuar pasi:
Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që:

- nuk ka paraqitur asnje dokumentacion që të përmbush kriteret ligjore financiare dhe

teknike për kualifikim.

 Operatori “Elda - VI” sh.p.k. NUIS K67106202W është s’kualifikuar pasi:
Nga shqyrtimi i dokumentacionit tekniko ligjor të ofertës së paraqitur në tender rezulton që:

- nuk ka paraqitur asnje dokumentacion që të përmbush kriteret ligjore financiare dhe

teknike për kualifikim.

 Operatori Operatori “Eurogjici - Security” sh.p.k. NUIS K31929010K nuk ka
paraqitur ofertë ekonomike as dokumentacion ligjor.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatorëve

“Iliriada” sh.p.k. NUIS J61828125L & “4 A-M” sh.p.k. NUIS K92005016L përfaqësuar

me prokurë nga operatori “Iliriada” sh.p.k. NUIS J61828125L, Adr: Rruga “Artan

Lenja” Pallati 4A-M, Shkalla 1, Kati i II-të, Ap. Nr. 7, Zona Kadastrale 8220, Tiranë

[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me vlerë 39,522,739

(tridhjetë e nëntë milion e pesëqind e njëzet e dy mijë e shtatëqind e tridhjetë e nëntë) Lekë,

[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Posta Shqiptare Sh.a. Rr.“Reshit Çollaku”, Nr. 4,
Tiranë, Sektori i Prokurimeve, kati IV [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca
e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10
(dhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë me datë 03.12.2019.
Ankesa: ka ose jo: Brenda afateve ligjore, nuk kemi patur ankesa nga operatorët ekonomik
ofertues.
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TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Laert Duraj
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