Shtojca 12
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Data 08/07/202]
Për:

OE “ALB TIEFBAU” sh.p.k., NUIS J66703049C, me adresë; Lagja
Qemal Stafa, Rruga Studenti, Sheshi 2-Prilli, pallati Fishta
2, Shkodër.

Procedura e prokurimit: “Procedurën E Hapur” për punë publike.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i Perroit Lushnje dhe
rikualifikimi urban i zonave rreth tij
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-32089-06-07-2022
Fondi limit: 323 814 206 (treqind e njëzetë e tre milion e tetëqind e
katërmbëdhjetë mijë e dyqind e gjashtë) Lekë, pa TVSH.
Kohëzgjatja e kontratës 14 muaj.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike
[Data] [Numri].
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto
* * *
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë
pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:
1- OE “Alba Konstruksion” sh.p.k, NUIS J61812013R. vlera 219,556,260
(dyqind e nëntëmbëdhjetë milion e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë
e dyqind e gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh
2-BOE “Shkelqimi 07” sh.p.k, NUIS K68121808W & “Grand Konstruksion M”
NUIS L38109801T
vlera 225,000,422 (dyqind e njëzetë e pesë milion e katërqind e njëzetë
e dy) lekë pa tvsh.
3- OE “ALB TIEFBAU” sh.p.k., NUIS J66703049C vlera 228,237,853 (dyqind
e njëzetë e tetë milion e dyqind e tridhjetë e shtatë mijë e tetëqind e
pesëdhjetë e tre) lekë pa tvsh.
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4-BOE “Llazo” shpk., NUIS K24218401K & “Gener 2” shpk NUIS K58615301M
vlera 249,265,700 (dyqind e dyzetë e nëntë milion e dyqind e
gjashtëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind) lekë pa tvsh.
5- BOE “Salillari” shpk., NUIS
J62903125G
& “Zdravo” shpk, NUIS
J84003411K vlera 249,342,502.50 (dyqind e dyzetë e nëntë milion e treqind
e dyzetë e dy mijë e pesëqind e dy presje pesëdhjetë) lekë pa tvsh.
6- OE “Bajrami N” Shpk NUIS K02727202O vlera 274,229,110.10 (dyqind e
shtatëdhjetë e katër milion e dyqind e njëzetë e nëntë mijë e njëqind e
dhjetë presje dhjetë)lekë pa tvsh.
7- BOE “AlkoImpex” shpk, NUIS K913260281 & “Arkonstudio” shpk, NUIS
L42019004I vlera 275,180,862.60 (dyqind e shtatëdhjetë e pesë milion e
njëqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy presje
gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh.
8-OE “GPG Company” shpk., NUIS J64324443V vlera 290,409,063 (dyqind e
nëntëdhjetë milion e katërqind e nëntë mijë e gjashtëdhjetë e tre) lekë
pa tvsh.
9- OE “Vellezerit Hysa” sh.p.k, NUIS K12911201C vlera 294,624,301.86
(dyqind e nëntëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e njëzetë e katër
mijë e treqind e një presje tetëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh.
10- .BOE “Eurokos Holding sh.p.k. dega në Shqiperi, NUIS K91727010A&
“Denis 05” sh.p.k, NUIS J K51518029B, vlera
296,118,501 (dyqind e
nëntëdhjetë e gjashtë milion e njëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind
e një) lekë pa tvsh.
11. OE “Hastoci” shpk., NUIS J62028009B vlera 296,402,059.07 (dyqind
e nëntëdhjetë e gjashtë milion e katërqind e dy mijë e pesëdhjetë e nëntë
presje shtatë) lekë pa tvsh.
12- OE “Curri” shpk., NUIS J67902718S vlera 297,353,859.92 (dyqind e
nëntëdhjetë e shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind
e pesëdhjetë e nëntë presje nëntëdhjetë e dy) lekë pa tvsh.
13- BOE “Pevlaku” shpk., NUIS K61716013M & “Pelvaku dega Kosove” NUIS
810794463 & “Biba X., NUIS K32618815N vlera
314,099,930 (treqind e
katërmbëdhjetë milion e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e tridhjetë)
lekë pa tvsh.
14- OE “Bashkimi/L” shpk., NUIS

J64103475Q nuk ka paraqitur ofertë.
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1-Operatori ekonomik “Alba Konstruksion” shp.k NUIS J61812013R,
skualifikohet pasi nuk permbush Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas
pikës 2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale
të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate,
lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin
e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008
“Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së
licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të
subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila duhet të
përfshijë të gjitha kategoritë sipas përcaktimeve në DST për këtë
procedurë prokurimi. Konkretisht Operatori ekonomik “Alba Konstruksion”
shp.k nuk përmbush kategorinë N.P 8 C sipas përcaktimeve në DST.
2- Bashkimi i operatoreve ekonomik “Shkelqimi 07” sh.p.k, NUIS K68121808W
& “Grand Konstruksion M” NUIS
L38109801T” sh.p.k., nuk plotësojnë
Kriterin për kapacitetin teknik pika 2.3.1. të Kritereve të vecanta në
DST për sa i përket "Përvojës së suksesshme në realizimin e punëve të
ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo
më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet,
të realizuar nga operatori ekonomik gjatë pesë viteve të fundit nga data
e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri
në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku
gjatë pesë viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së
prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit
të kontratës që prokurohet, në bazë të përqindjes së marrë përsipër.
Konkretisht Operatori ekonomik “Shkelqimi 07” sh.p.k., si pjestari me
perqindjen më të madhe nuk arrin vlerën e kontratave të ngjashme.
3- Operatori ekonomik “Bajrami N” Shpk NUIS K02727202O, skualifikohet
pasi nuk përmbush Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.2
Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë,
të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar
me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për
miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së
licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të
subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila duhet të
përfshije të gjitha kategoritë sipas përcaktimeve në DST për këtë
procedurë prokurimi. Konkretisht Operatori ekonomik “Bajrami N” shp.k
nuk përmbush kategorinë N.P 8 C sipas percaktimeve në DST.
4- Bashkimi i operatoreve ekonomik “Eurokos Holding sh.p.k. dega në
Shqiperi, NUIS K91727010A& “Denis 05” sh.p.k, NUIS J K51518029B,
sh.p.k., skualifikohet pasi nuk përmbush Kriteret e Veçanta të
Kualifikimit sipas pikës 2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë
licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve
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objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr.
42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe
procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit
dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari
ndërtimi”, e cila duhet të përfshijë të gjitha kategoritë sipas
përcaktimeve në DST për këtë procedurë prokurimi. Konkretisht, asnjeri
anëtari I Bashkimit të Operatorëv ekonomikë “Erokos Holding Dega
Shqiperi” sh.p.k., & “Denis 05” sh.p.k., nuk përmbushin kategorinë N.P
8 C sipas përcaktimeve në DST.
5Operatori
ekonomik
“Bashkimi/L”
shpk.,
NUIS
J64103475Q
skualifikohet, pasi nuk ka paraqitur ofertë financiare. Nuk ka paraqitur
dokumentacion për të vërtetuar kapacitetin teknik, financiar dhe
profesional.
*

*

*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “ALB TIEFBAU”
sh.p.k., NUIS J66703049C, me adresë; Lagjja Qemal Stafa, Rruga Studenti,
Sheshi 2-Prilli, pallati Fishta 2, Shkodër, se oferta e paraqitur me
vlerë totale prej 228,237,853.00 (dyqind e njëzetë e tetë milion e dyqind
e tridhjetë e shtatë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e tre) lekë pa tvsh,
totali i pikëve të marra 252,75 pikë është identifikuar si Oferta e
suksesshme.
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas
përcaktimeve në
nenin 109 të
Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020,
“Për Prokurimin Publik´.

Dritan AGOLLI
DREJTOR EKZEKUTIV
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