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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data; 31.10.2019]

Për: Operatorit ekonomik “FUSHA” sh.p.k, me NUIS J61922018S shpk, adresa: Rruga
“Murat Toptani”, përballë Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, Tiranë.

Procedura e prokurimit: Tender i Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-33285-08-09-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Vazhdimi i Shëtitores së Vlorës - Segmenti Jugor nga
Fushat e Sportit deri tek Tuneli”, kohëzgjatja e kontratës 18 muaj.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Curri” shpk me NUIS J67902718S & “Xhengo”
sh.p.k NUIS J64103171M. Vlera e ofertës 357,409,750.18 lekë pa tvsh.

2. Operatori ekonomik “Fusha” shpk, me NUIS J61922018S. Vlera e ofertës
385,173,305 lekë pa tvsh.

3. Operatorit “Gjikuria” sh.p.k, me NUIS J62903456H. Vlera e ofertës 425,919,604.18
lekë pa tvsh.

4. Operatori ekonomik “Salillari” shpk me NUIS J62903125G. Vlera e ofertës
413,043,173 lekë pa tvsh.

5. Operatori ekonomik “Gener 2” sh.p.k NUIS K58615301M. Vlera e ofertës
435,805,674 lekë pa tvsh.

6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Be-IS ENERGY” sh.p.k, me NUIS
L61621008A &“Vëllezerit Hysa F B” sh.p.k, me NUIS K86512801A & “2T” sh.p.k,
me NUIS K01731001M. Vlera 426,718,645.00 lekë pa tvsh.

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Curri” shpk & “Xhengo” shpk. Operatori në
bashkim “Curri” sh.p.k, nuk përmbush kriterin në pikën 2.3.1 “Përvojë të suksesshme
për kontrata të ngjashme”. Operatori në bashkim “Xhengo” sh.p.k, nuk përmbush
kriterin e licencave në pikën 2.3.4, nuk ka paraqitur licencën që kërkohet në këtë
kriter për punimet që ka marrë përsipër.



2. “Gjikuria” sh.p.k, nuk përmbush kriterin në pikën 2.3.1 “Përvojë të suksesshme për
kontrata të ngjashme. Punët e prezantuara nga operatori ekonomik, nuk përmbushin
vlerën e cila kërkohet në kriter.

3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Be-IS” sh.p.k & “Vëllezerit Hysa F B” sh.p.k &
“2T” sh.p.k. Operatori në bashkim “Be-IS” sh.p.k nuk përmbush kriterin në pikën
2.3.1 të punimeve të ngjashme, pasi punët e prezantuara, nuk përmbushin vlerën e
cila kërkohet në kriter. Operatori Ekonomik “Vëllezerit Hysa” sh.p.k, nuk plotëson
kriterin në pikën 2.3.1, për punë të ngjashme, pasi punët e prezantuara, nuk e
përmbushin kriterin e vlerës. Operatori ekonomik “2T sh.p.k nuk permbush kriterin
në pikën 2.3.1 të punimeve të ngjashme.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë oeperatorin ekonomik,
“FUSHA” sh.p.k, me NUIS J61922018S, adresa: Rruga “Murat Toptani”, përballë
Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 385,173,305 lekë pa TVSh, (treqind e tetëdhjetë e pesë milion e
njëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e treqind e pesë) 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, brenda 5 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë
të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 24.09.2019.

Ankesa: Ka paraqitur ankesë bashkimi i operatorëve “CURRI” sh.p.k dhe“XHENGO”
sh.p.k”, më datë 27.9.2019, ka marrë përgjigje më datë 03.10.2019. Me vendim të KPP-
së nr.685/2019, datë 30.10.2019 është vendosur mospranimi i ankimit të BOE “CURRI”
sh.p.k dhe“XHENGO” sh.p.k.

Drejtor Ekzekutiv

Dritan Agolli

Konceptoi: L.Halimi

Kontrolloi: A Uku

Konfirmoi: G.Këri


