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AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Nr.__________ Prot. Tiranë, më_____._____.
2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[08.10.2019]

Për: BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIK “JUBICA & INFRAKONSULT”

Rruga “Luigj Gurakuqi, Kuklei, nr 108, Shkoder

Procedura e prokurimit: Pune/ Procedure e Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-33824-08-19-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Permiresimi rifreskimi sinjalistikes Vertikale /
Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresimi i sigurise rrugore në akset e rajonit
Verior, (loti 1), vazhdimi”, me fondin limit 166.261.225,11 Lekë (pa përfshirë vlerën e
TVSH-së).

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 26 Gusht 2019 [Nr.34]

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. “JUBICA & INFRAKONSULT” NUIS: K26529001I /  L21512022F

Vlera: 140 000 000 (njeqind e dyzete milion) leke

2. “SMO VATAKSI” NUIS: L47022001J
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Vlera: 158.379.746 (njeqind e pesedhjete e tete milion e treqind e shtatedhjete e nete mije e

shtateqind e dyzete e gjashte) leke

3. “ALMO KONSTRUKSION” NUIS: J91915001P

Vlera: 156.505.570 (njeqind e pesedhjete e gjashte milion e peseqind e pese mije e peseqind e

shtatedhjete )lekë.

4. “METEO” NUIS: L26310801C

Vlera: 161.355.000 (njeqind e gjashtedhjete e nje milion e treqind e pesedhjete e pese

mije)lekë

5. “R.S.M & INERTI” & AVE CONSULTING & TAULANT”

NUIS: K32203002I / J66926804L / K81321002M / K61617040L

Vlera: 166.190.854 (njeqind e gjashtedhjete e gjashte milion e njeqind e nentedhjete mije e

teteqind e pesedhjete e kater)lekë

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1.“SMO VATAKSI” NUIS: L47022001J

2.“ALMO KONSTRUKSION” NUIS: J91915001P

3. “METEO” NUIS: L26310801C

Pikërisht për arsyet e mëposhtme

 Operatori ekonomik "METEO" SHPK skualifikohet per arsye se nuk ploteson piken

2.3.1 te Kritereve te Vecanta te vendosura ne DST, pasi nuk ka arritur te deshmoje realizimin e

puneve te ngjashme.

Nuk ploteson piken 2.3.10 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit te vendosura ne DST, pasi

nuk karritur te deshmoje se disponon mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike per realizimin e

kontrates.

Nuk ploteson piken 2.3.2 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit te vendosura ne DST, pasi nuk

karritur te deshmoje se disponon nje punesim mesatar, me jo më pak se 70 punonjes, për

periudhën (Janar 2018 – Qershor 2019), e vërtetuar kjo me: Vërtetim të lëshuar nga

Administrata Tatimore për periudhën e kerkuar, shoqeruar me formularët E-SIG te
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konfirmuara nga organet perkatese (me nenshkrim elektronik ose ne hard copy).

 Operatori ekonomik "SMO VATAKSI" SHPK skualifikohet per arsye se nuk ploteson

piken 2.3.1 te Kritereve te Vecanta te vendosura ne DST, pasi nuk ka arritur te deshmoje

realizimin e puneve te ngjashme.

Nuk ploteson piken 2.3.10 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit te vendosura ne DST, pasi

nuk karritur te deshmoje se disponon mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike per realizimin e

kontrates.

Nuk ploteson piken 2.3.2 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit te vendosura ne DST, pasi nuk

karritur te deshmoje se disponon nje punesim mesatar, me jo më pak se 70 punonjes, për

periudhën (Janar 2018 – Qershor 2019), e vërtetuar kjo me: Vërtetim të lëshuar nga

Administrata Tatimore për periudhën e kerkuar, shoqeruar me formularët E-SIG te

konfirmuara nga organet perkatese (me nenshkrim elektronik ose ne hard copy).

 Operatori ekonomik "ALMO KONSTRUKSION" SHPK skualifikohet per arsye se nuk

ploteson piken 2.3.1 te Kritereve te Vecanta te vendosura ne DST, pasi nuk ka arritur te

deshmoje realizimin e puneve te ngjashme.

Nuk ploteson piken 2.3.10 te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit te vendosura ne DST, pasi

nuk karritur te deshmoje se disponon mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike per realizimin e

kontrates.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatoreve “JUBICA

& INFRAKONSULT” shpk , me Rruga “Luigj Gurakuqi, Kuklei, nr 108, Shkoder, se oferta

e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 140.000.000 (njëqind e dyzete milion) lekë,

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Rrugor Shqiptar, Adresa rruga “Sami

Frashëri nr.33”, Tiranë, Tel/Fax +355 4 2234789 / +355 4 2223600, sigurimin e kontratës, siç

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij

njoftimi.
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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 161.355.000 (njeqind e gjashtedhjete e nje milion e treqind e pesedhjete e pese mije)lekë

, 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 27.09.2019

Ankesa : Nuk ka ankesa.

Konceptoi: M. Shkurti
Pranoi: A. Pahumi

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Ergys Verdho


