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Adresa: “Sheshi Skënderbej” Nd.2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri

Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “Pepa Group”shpk & “Junik” shpk

Adresa: Kashar, Autostrada Tirane Durres, Km 0, Zona Kadastarale Nr.2679 me Nr.
Pasurie

121/13, Tiranë
Adresa: Lagjja SMT, Ndertese 2-Kateshe, kati 2, prane Drejtorise Sherbimit Pyjor
Lezhe

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Procedura e prokurimit: “Procedure e hapur”, për tenderin me objekt: ”Rehabilitimi i
fushës sportive Laprakë”

Referenca e procedures: REF-38129 -10– 03 -2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: ”Rehabilitimi i fushës sportive
Laprakë”.

Fondi limit: 43,079,656 (dyzet e tre milion e shtatëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e
pesëdhjete e gjashtë) lekë pa TVSH

Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2019,
miratuar me VKB nr 96 datë 26.08.2019, për disa ndryshime në vendimin nr.159 datë
21.12.2018, per ‘’Miratimin e Programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 dhe detajimin e
buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2019, konfirmuar nga Prefekti me anë te shkresës me
Nr 32883/2 prot datë 13.09.2019.

Kohëzgjatja e kontratës: Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  Operatori
fitues duhet të lëvrojë mallin sipas kërkesave dhe specifikimeve të përcaktuara nga Autoriteti
Kontraktor ekzekutimi i kontrates do të kryhet brenda 3 (tre) muajve kalendarike nga data e
lidhjes se saj.

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 11.11.2019 Ora: 11:00.
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Publikime të mëparshme, (nëse zbatohet): Buletini Nr. 40 datë 07 Tetor 2019

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X

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

1. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “EuroNdertimi 2000” shpk
NUIS- K02003001O

Vlera e ofertës pa TVSH= 33,148,685.1 (tridhjetë e tre milion e njëqind e dyzet e tetë mijë e
gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë pikë një) lekë.

2. Oferta e paraqitur nga Bashkimi Operatoreve Ekonomik “ Dajti Park 2007” &
“Glavenica” shpk NUIS- K11507003S & K17710805A

Vlera e ofertës pa TVSH = 33,209,888.9 (tridhjetë e tre milion e dyqind e nëntë mijë e tetëqind e
tetëdhjetë e tetë pikë nëntë) lekë.

3. Oferta e paraqitur nga Bashkimi Operatoreve Ekonomik “Pepa Group”shpk &
“Junik” shpk NUIS- L42215009L &J68007522L

Vlera e ofertës pa TVSH = 33,452,354.61 (tridhjetë e tre milion e katërqind e pesëdhjetë e dy
mijë e treqind e pesëdhjetë e katër pikë gjashtëdhjetë e një) lekë.

4. Oferta e paraqitur nga Bashkimi Operatoreve Ekonomik “Alesio 2014” shpk & “Alko
Impex General Construction” shpk NUIS-L41713003M & K91326028I

Vlera e ofertës pa TVSH = 33,878,176.07 ( tridhjetë e tre milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë
mijë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë pikë shtatë) lekë

5. Oferta e paraqitur nga Bashkimi Operatoreve Ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk
& “Varaku-E” shpk

NUIS- K51423028P & J61902509S

Vlera e ofertës pa TVSH = 34,141,082 (tridhjetë e katër milion e njëqind e dyzet e një mijë e
tetëdhjetë e dy) lekë.

6. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Desaret Company” shpk NUIS-
K01816001J

Vlera e ofertës pa TVSH = 34,913,752 (tridhjetë e katër milion e nëntëqind e trembëdhjetë mijë
e shtatëqind e pesëdhjetë e dy) lekë.

7.Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “BE-IS” shpk NUIS- K71412003A
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Vlera e ofertës pa TVSH = 35,116,249 (tridhjetë e pesë milion e njëqind e gjashtëmbëdhjetë
mijë e dyqind e dyzet e nëntë) lekë.

8. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Colombo” shpk NUIS-
J82916489E

Vlera e ofertës pa TVSH = 35,621,734 (tridhjetë e pesë milion e gjashtëqind e njëzet e një
mijë e shtatëqind e tridhjetë e katër) lekë

9 . Oferta e paraqitur nga Bashkimi Operatoreve Ekonomik “Aurora Konstruksion” shpk
& “S.A.G” shpk NUIS- K02017003I & K51802003G

Vlera e ofertës pa TVSH = 35,690,160 (tridhjetë e pesë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë mijë e
njëqind e gjashtëdhjetë) lekë.

10. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik ”ANTE Group” shpk

NUIS- J62904100D

Vlera e ofertës pa TVSH = 35,691,715.5 (tridhjete e pesë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e
një mijë e shtatëqind e pesëmbëdhjetë pikë pesë) lekë

11. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “ VIANTE Konstruksion”shpk NUIS-
K47103804L

Vlera e ofertës pa TVSH = 35,748,060 (tridhjete e pesë milion e shtatëqind e dyzet e tetë mijë e
gjashtëdhjetë) lekë.

12. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik ”Leon Konstruksion” shpk

NUIS- K71820009I

Vlera e ofertës pa TVSH = 35,989,955.17 (tridhjete e pesë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e
nëntë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë ë pesë pikë shtatëmbëdhjetë) lekë

13. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik ”Kthella” shpk NUIS- J69303023D

Vlera e ofertës pa TVSH = 36,547,595 (tridhjetë e gjashtë milion e pesëqind e dyzet e shtatë
mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë ) lekë.

14. Oferta e paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “SIRETA 2F” shpk & “
EURO –ALB “ shpk NUIS- K51501008J & K66613407H

Vlera e ofertës pa TVSH = 37,777,777 (tridhjetë e shtatë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e
shtatë mije e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë.
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15. Oferta e paraqitur nga Bashkimi Operatoreve Ekonomik ”L.T.E Construksion” shpk
& ”Shendelli”shpk NUIS- L78006801F & K07924803N

Vlera e ofertës pa TVSH = 37,860,698 (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë e
gjashtëqind e nëntëdhjetë e tetë ) lekë.

16. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik ”Liqeni VII” shpk NUIS- K01730502Ë

Vlera e ofertës pa TVSH = 38,254,018 (tridhjetë e tetë milion e dyqind e pesëdhjetë e katër
mijë e tetëmbëdhjetë ) lekë.

17. Oferta e paraqitur nga Bashkimi Operatoreve Ekonomik “Bahas” shpk & “Avduli”
shpk NUIS- J61827083D & J66703306O

Vlera e ofertës pa TVSH = 38,263,665 (tridhjetë e tetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e tre mijë
e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë ) lekë

18. Oferta e paraqitur nga Operatori Ekonomik “Kacdedja” shpk NUIS- K51712017A

Vlera e ofertës pa TVSH = 40,799,210 (dyzet milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë
e dyqind e dhjetë) lekë.

Janë skualifikur ofertuesit e mëposhtëm:

1. Operatori Ekonomik “EuroNdertimi 2000” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

 Operatori Ekonomik EuroNdertimi 2000 shpk, nuk plotëson pikën 5 të DST: Operatori

ekonomik duhet të ketë të punësuar punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit

teknik, (të vlefshme) lëshuar nga Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga

subjekte juridike private të akredituara për çertifikimin e punonjësve, pasi OE nuk ka

paraqitur në SPE, 4 (katër) karpentier sipas kerkeses se DST.

 Operatori Ekonomik EuroNdertimi 2000 shpk, nuk plotëson pikën 6 Operatori ekonomik

ofertues duhet të ketë të punësuar 4 (katër) punonjës manovratorë të mjeteve të rënda nga

te cilet dy automakiniste dhe dy eskavatorist….

 Operatori Ekonomik EuroNdertimi 2000 shpk, nuk plotëson pikën 13 te DST- Operatori
Ekonomik duhet të jetë i pajisur me liçencën profesionale nga Qëndra Kombëtare e
Liçensimit (QKL) Kodi III.2.B pasi OE nuk ka paraqitur ne SPE liçencen me kete kod sipas
kerkeses ne DST.



5
Adresa: “Sheshi Skënderbej” Nd.2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri

 Operatori Ekonomik EuroNdertimi 2000 shpk, nuk plotëson pikën 14 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)..Kamion vetëshkarkues (kapaciteti
mbajtës 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë) ton 2 cope, pasi OE nuk ka paraqitur asnje mjet
me kapacitet mbajtes 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë) ton.

 Operatori Ekonomik EuroNdertimi 2000 shpk, nuk plotëson pikën 14 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).. pasi nuk ka paraqitur mjetin
Eskavator me goma

2.Bashkimi Operatoreve Ekonomik “ Dajti Park 2007” & “Glavenica” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

 Bashkimi Operatoreve Ekonomik “Dajti Park 2007” & “Glavenica” shpk, nuk plotëson

pikën 14 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në

dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca

10)..Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë) ton 2 cope.

BOE ne permbushje te ketij kriteri ka paraqitur te sakte vetem nje kamion.

 Bashkimi Operatoreve Ekonomik “ Dajti Park 2007” & “Glavenica” shpk, nuk plotëson

pikën 14 te DST) 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). Kamion vetshkarkues (kapaciteti mbajtës nga 3.5- ton deri ne 5 ton 2 cope . BOE ne

permbushje te ketij kritetri ka te sakte vetem nje kamion.

 Bashkimi Operatoreve Ekonomik Dajti Park 2007 & Glavenica shpk, nuk plotëson pikën 5

te DST. BOE nuk ka paraqitur sipas kerkesave te DST asnje punonjes murator, dhe ka

paraqitur tre punonje karpentier nga 4 te kerkuar ne DST.

3 . Bashkimi Operatoreve Ekonomik Operatori Ekonomik “Alesio 2014” shpk&
“Alko Impex General Construction” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

 BOE “Alesio 2014” shpk & “Alko Impex General Construction” shpk, nuk ploteson piken

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT/1/Kandidati/Ofertuesi duhet të
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dorëzojë:a. Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 pasi BOE ka paraqitur ne SPE shtojcen

1 por nuk ka perputhje midis vleres se ofertes pa tvsh e paraqitur brenda shtojces si dhe me

vleren e paraqitur ne preventiv.

 BOE “Alesio 2014” shpk & “Alko Impex General Construction” shpk, nuk plotëson pikën

14 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)..Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë) ton 2 cope.

BOE, ka paraqitur vetëm një kamion me kapacitet mbajtes 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë)

ton, sipas kerkesave te DST.

 BOE “Alesio 2014” shpk & “Alko impex General Construction” shpk, nuk plotëson pikën

14 te DST) 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)..

Kamion vetshkarkues (kapaciteti mbajtës nga 3.5- ton deri ne 5 ton 2 cope. BOE, ka

paraqitur vetëm një kamion me kapacitet mbajtes 3.5 - 5 ton, sipas kerkesave te DST.

4. Operatori Ekonomik “Desaret Company” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

 Operatori Ekonomik Desaret Company shpk, nuk plotëson pikën 14 të Kapacitetit Teknik të

DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në

dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca

10)”Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë) ton 2 cope

OE, ka paraqitur vetëm një kamion me kapacitet mbajtes 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë)

ton, sipas kerkesave te DST.

 Operatori Ekonomik Desaret Company shpk, nuk plotëson pikën 14 të Kapacitetit Teknik të

DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në

dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)”

Autobitumatice 1 cope, pasi dokumentacioni i paraqitur për këtë mjet është i paplotë.

5. Operatori Ekonomik “Colombo” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

 Operatori Ekonomik “Colombo” shpk, nuk plotëson pikën 14 të Kapacitetit Teknik të

DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në

dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca
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10)”Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë) ton 2 cope

pasi nuk ka paraqitur asnjë mjet me (kapaciteti mbajtës 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë)

ton. OE, nuk ka paraqitur asnjë kamion me kapacitet mbajtes 10 (dhjete) - 15

(pesembëdhjetë) ton, sipas kërkesave të DST.

 Operatori Ekonomik Colombo shpk, nuk plotëson pikën 14 të Kapacitetit Teknik të DST:

“Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)”Kamion

vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës 3.5 - 5 ton 2 cope . OE, ka paraqitur vetëm një kamion me

kapacitet mbajtes 3.5 - 5 ton, sipas kerkesave te DST.

 Operatori Ekonomik Colombo shpk, nuk plotëson pikën 14 të Kapacitetit Teknik të DST:

“Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” Autobitumatice

1 cope, pasi dokumentacioni i paraqitur për këtë mjet është i paplotë.

6. Operatori Ekonomik “ANTE Group” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

 Operatori Ekonomik “ANTE Group” shpk, nuk plotëson pikën 14 të Kapacitetit Teknik të

DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në

dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca

10)”Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë) ton 2 cope.

OE, nuk ka paraqitur asnjë kamion me kapacitet mbajtes 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë)

ton, sipas kërkesave të DST.

 Operatori Ekonomik ANTE Group shpk, nuk plotëson pikën 14 të Kapacitetit Teknik të

DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në

dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca

10)”Autobetoniere 1 cope, pasi dokumentacioni i paraqitur për këtë mjet është i paplotë.

7. Operatori Ekonomik “ VIANTE Konstruksion”shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

 Operatori Ekonomik “ VIANTE ”shpk, nuk plotëson pikën 14 të Kapacitetit Teknik të DST:

“Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion
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operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)”Kamion

vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë) ton 2 cope OE, nuk ka

paraqitur asnjë kamion me kapacitet mbajtes 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë) ton, sipas

kërkesave të DST.

 Operatori Ekonomik “ VIANTE ”shpk, nuk plotëson pikën 14 të Kapacitetit Teknik të DST:

“Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 10)” Autobetoniere 1

cope, pasi dokumentacioni i paraqitur për këtë mjet është i paplotë.

8. Operatori Ekonomik “LEON Konstruksion” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

 Operatori Ekonomik “LEON Konstruksion” nuk plotëson nuk plotëson pikën 14 të

Kapacitetit Teknik të DST: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo

mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës

(Shtojca 10)”Kamion vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë)

ton 2 cope, pasi nuk ka paraqitur asnjë kamion me kapacitet mbajtes 10 (dhjete) - 15

(pesembëdhjetë) ton, sipas kërkesave të DST.

9. Operatori Ekonomik “Kacdedja” shpk

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se:

 Operatori Ekonomik Kacdedja shpk , nuk plotëson pikën 14 të kapacitetit teknik të DST:

“dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion

operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (shtojca 10)”kamion

vetëshkarkues (kapaciteti mbajtës 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë) ton 2 cope pasi nuk ka

paraqitur asnjë kamion me kapacitet mbajtes 10 (dhjete) - 15 (pesembëdhjetë) ton, sipas

kërkesave të DST.

 Operatori Ekonomik Kacdedja shpk , nuk plotëson pikën 14 te DST) 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).. kamion vetshkarkues (kapaciteti

mbajtës nga 3.5- ton deri ne 5 ton 2 cope pasi nuk ka paraqitur asnjë kamion me kapacitet
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mbajtes 3.5- ton deri ne 5 ton , sipas kërkesave të DST.

Janë kualifikuar si oferta te suksesshme:

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Pepa Group”shpk & “Junik” shpk
kualifikohet në vend të parë.

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 33,452,354.61 (tridhjetë e tre milion e katërqind e pesëdhjetë e
dy mijë e treqind e pesëdhjetë e katër pikë gjashtëdhjetë e një) lekë.
Çmimi total i ofertës me tvsh = 40,142,825.53 (dyzet milion e njëqind e dyzet e dy mijë e
tetëqind e njëzet e pesë pikë pesëdhjetë e tre) lekë.
Afati kohor për kryerjen e punimeve është brenda 3 (tre) muajve kalendarike duke nisur nga
dita e lidhjes së kontratës.

2. Bashkimi Operatoreve Ekonomik “Klajger Konstruksion” shpk & “Varaku-E”
shpk në vend të dyte.

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 34,141,082 (tridhjetë e katër milion e njëqind e dyzet e një mijë e
tetëdhjetë e dy) lekë.
Çmimi total i ofertës me tvsh = 40,969,299 (dyzet milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë
mijë e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë.
Afati kohor për kryerjen e punimeve është brenda 3 (tre) muajve kalendarike duke nisur nga
dita e lidhjes së kontratës.

3. Operatori Ekonomik “BE-IS” shpk kualifikohet në vend të trete.

Çmimi total i ofertës pa tvsh= 35,116,249 (tridhjetë e pesë milion e njëqind e gjashtëmbëdhjetë
mijë e dyqind e dyzet e nëntë) lekë.
Çmimi total i ofertës me tvsh = 42,139,498 (dyzet e dy mijë e njëqind e tridhjetë e nëntë mijë e
katërqind nëntëdhjetë e tetë) lekë.
Afati kohor për kryerjen e punimeve është brenda 3 (tre) muajve kalendarike duke nisur nga
dita e lidhjes së kontratës.

4. Bashkimi Operatoreve Ekonomik “Aurora Konstruksion” shpk & “S.A.G” shpk
kualifikohet në vend të katert.

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 35,690,160 (tridhjetë e pesë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë
mijë e njëqind e gjashtëdhjetë) lekë.
Çmimi total i ofertës me tvsh =42,828,191 (dyzet e dy milion e tetëqind e njëzet e tetë mijë e
njëqind e nëntëdhjetë e një ) lekë.
Afati kohor për kryerjen e punimeve është brenda 3 (tre) muajve kalendarike duke nisur nga
dita e lidhjes së kontratës

5. Operatori Ekonomik “Kthella” shpk kualifikohet në vend të peste.
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Çmimi total i ofertës pa tvsh = 36,547,595 (tridhjetë e gjashtë milion e pesëqind e dyzet e
shtatë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë ) lekë.
Çmimi total i ofertës me tvsh = 43,857,114 (dyzet e tre milion e tetëqind e pesëdhjetë e
shtatë mijë e njëqind e katërmbëdhjetë) lekë.
Afati kohor për kryerjen e punimeve është brenda 3 (tre) muajve kalendarike duke nisur
nga dita e lidhjes së kontratës.

6. Bashkimi Operatoreve Ekonomik “Sireta 2F”shpk & “Euro Alb”shpk, kualifikohet
në vend të gjashte.

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 37,777,777 (tridhjetë e shtatë milion e shtatëqind e
shtatëdhjetë e shtatë mije e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë.
Çmimi total i ofertës me tvsh = 45,333,333 (dyzet e pesë milion e treqind e tridhjete e tre
mijë e treqind e tridhjete e tre) lekë.
Afati kohor për kryerjen e punimeve është brenda 3 (tre) muaj kalendarike duke nisur nga
dita e lidhjes së kontratës.

7. Bashkimi Operatoreve Ekonomik “L.T.E Construksion” shpk & “Shendelli” shpk
kualifikohet në vend të shtate.

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 37,860,698 (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e
gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tetë ) lekë.
Çmimi total i ofertës me tvsh = 45,432,837 (dyzet e pesë milion e katërqind e tridhjetë e dy
mijë e tetëqind e tridhjetë e shtatë) lekë.
Afati kohor për kryerjen e punimeve është brenda 3 (tre) muajve kalendarike duke nisur
nga dita e lidhjes së kontratës.

8. Operatori Ekonomik “Liqeni VII” sha kualifikohet në vend të tete.

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 38,254,018 (tridhjetë e tetë milion e dyqind e pesëdhjetë e
katër mijë e tetëmbëdhjetë ) lekë.
Çmimi total i ofertës me tvsh = 45,904,821 (dyzet e pesë milion e nëntëqind e katër mijë e
tetëqind e njëzet e një) lekë.
Afati kohor për kryerjen e punimeve është brenda 3 (tre) muajve kalendarike duke nisur
nga dita e lidhjes së kontratës.

9. Bashkimi Operatoreve Ekonomik “Bahas” shpk & “Avduli” shpk kualifikohet në
vend të nëntë.

Çmimi total i ofertës pa tvsh = 38,263,665 (tridhjetë e tetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e
tre mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë ) lekë.
Çmimi total i ofertës me tvsh = 45,916,398 (dyzet e pesë milion e nëntëqind e
gjashtëmbëdhjetë mijë e treqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë.
Afati kohor për kryerjen e punimeve është brenda 3(tre) muajve kalendarike duke nisur nga
dita e lidhjes së kontratës.
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve
Ekonomik “Pepa Group”shpk & “Junik” shpk , me nr. NUIS L42215009L &J68007522L
me adresë: Kashar, Autostrada Tirane Durres, Km 0, Zona Kadastarale Nr.2679 me Nr.
Pasurie 121/13 dhe me adresë: Lagjja SMT, Ndertese 2-Kateshe, kati 2, prane
Drejtorise Sherbimit Pyjor Lezhe, se oferta paraqitur, me një vlerë të përgjithshme pa TVSH
= 33,452,354.61 (tridhjetë e tre milion e katërqind e pesëdhjetë e dy mijë e treqind e pesëdhjetë e
katër pikë gjashtëdhjetë e një) lekë, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi “Skënderbej”, nr.1,
1001, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve
nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 03.12.2019

Ankesa: Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesmarrëse në këtë procedurë
prokurimi nuk ka patur ankesa.


