
 

 
 

 

 
AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

      Nr.__________ Prot.                                         Tiranë, më_____._____. 2020 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[07.10.2020] 

OPERATORIT EKONOMIKË  “A.N.K” SH.P.K 

 Tirane  Rruga e Kavajes,Pallatet Condor,Kulla 1,Hyrja e pare,kati i trete. 

  

 

Procedura e prokurimit: Pune/  Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69427-08-21-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim rruga Korçë – Ersekë, Loti 2 (pjesa e parë)” 

me fondin limit 2.399.999.882,41  Lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së).:  REF-69427-08-

21-2020, . Afati i kontrates 24 muaj 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):  Buletini i Njoftimeve  31 Gusht 2020 [Nr.62] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X   

 

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

 

1.“GECI”                 NUIS:  K71829801O   

 

Vlera: 2.383.200.338,31 (dy miliard e treqind e tetedhjete e tre milion e dyqind mije e treqind 

e tridhjete e tete presje tridhjete e nje) Leke 

 

2.“BAMI”     NUIS: J94416206R   



 

 
 

 

Vlera: 2.393.763.161 (dy miliard e treqind e nentedhjete e tre milion e shtateqind e 

gjashtedhjete e tre mije e njeqind e gjashtedhjete e nje)  leke   

 

3. “G.P.G COMPANY”             NUIS: J64324443V  

 

Vlera: 2.399.191.417,62 (dy miliard e treqind e nentedhjete e nente milion e njeqind e 

netedhjete e nje mije e katerqind e shtatembedhjete presje gjashtedhjete e dy)  leke   

 

4. “ GENER 2”   NUIS: K58615301M    

 

Vlera:  2.399.522.805,98   (dy miliard e treqind e nentedhjete e nente milion e peseqind e 

njezete e dy mije e teteqind e pese presje nentedhjete e tete)  leke   

 

5. “A.N.K”       NUIS: J92408001N 

          

Vlera: 2.352.012.509,22 (dy miliard e treqind e pesedhjete e dy milion e dymbedhjete mije e 

peseqind e nente presje njezet e dy)  leke   

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1.“GECI”                 NUIS:  K71829801O  

  

 2.“BAMI”       NUIS: J94416206R   

 

 3.“G.P.G COMPANY”                     NUIS: J64324443V  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1.Operatori ekonomik “GECI”, nuk kualifikohet, pasi nuk ka paraqitur 

dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit,  arsyet e 

skualifikimit jane: 

Nuk ploteson kriterin  2.3.3. lidhur me licencen  e shoqerise . Operatori ekonomik nuk ka 

paraqitur licencen e shoqerise me kategorite e kerkuara. 

 

 

2.Operatori ekonomik “G.P.G. Company”, nuk kualifikohet,  pasi nuk ka paraqitur 

dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit,  arsyet e 

skualifikimit jane: 

Nuk ploteson kriteret e vecanta te kualifikimit piken 1.a, pasi pershkrimi i ofertes nuk eshte 

sipas shtojces 1.(eshte paraqitur vetem fleta permbledhese dhe jo preventivi i ndare me zera). 

 



 

 
 

 

3.Operatori ekonomik “BAMI”, nuk kualifikohet,  pasi nuk ka paraqitur 

dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit,  arsyet e 

skualifikimit jane: 

Nuk plotesohet kriteri 2.3.3. per  licensen e shoqerise te paraqitur ne kategorite e 

meposhtme : 

 

· NP – 5/F  (Punime nentokesore, ura e vepra arti.)   

· NP -9/F (Punime te mbrojtjes lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikimi)  

· NP – 12/F (Punime të inxhinierisë së mjedisit.)   

·  NS  -18/ D (Punime topogjeodezike)    

·  

Nuk plotesohet kriteri 2.3.12.  per sasine  e mjeteve dhe konkretisht: 

· Eskavator Me Goma nga 3(tre)  te kerkuara  ka paraqitur 1(nje); Eskavator me zinxhir nga 

8(tete) te kerkuara  ka paraqitur 7(shtate);Minieskavator nga 3(tre) te kerkuara   ka paraqitur 

2(dy);Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës  20-30 ton  nga 21(njezetenje) te kerkuara   

ka paraqitur   11(njembedhjete);Kamioncine deri ne 3.5 ton  nga 6(gjashte) te kerkuara  ka 

paraqitur  3(tre);Eskavator me goma  nga 3(tre) te kerkuara  ka paraqitur  -

1(nje);Minieskavator nga 5 deri 8 ton  nga   3(tre) te kerkuara  ka paraqitur  2(dy);Eskavator 

me zinxhire (me peshe mbi 20ton) nga 8(tete)te kerkuara  ka paraqitur  7 (shtate);Çekiç për 

Eskavator nga 2(dy) te kerkuara  ka paraqitur 1(nje);Çekiç hidraulik me peshe mbi 150 kg nga 

4(kater) te kerkuara  ka paraqitur 2(dy); Autopompe betoni  -nuk ka 

paraqitur;Autobetoniere(me kapacitet nga 8-12 m3)  nga 10 (dhjete)te kerkuara  ka  paraqitur 

8(tete)betoniera ;Impiant Betoni e pajisur leje mjedisore kodi III.1.B  - nuk ka paraqitur;  

· Impiante per thyerje dhe seleksionim materiale inertesh , jo me larg se 40 km nga objekti e 

paisur leje -  nuk ka paraqitur. Nuk plotesohet kriteri 2.3.2  per fuqine punetore  

Nuk plotesohet kriteri 2.3.10 :“Eksperti per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj 

emergjencave“ 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik  “A.N.K” 

sh.p.k , me adrese  Tirane  Rruga e Kavajes,Pallatet Condor,Kulla 1,Hyrja e pare,kati i trete., 



 

 
 

 

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  2.352.012.509,22 (dy miliard e treqind 

e pesedhjete e dy milion e dymbedhjete mije e peseqind e nente presje njezet e dy)  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 223448, 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 [2.399.522.805,98   ] 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 29.092020 

Ankesa : Ankesa JO. 

  
Konceptoi:   M. Shkurti 

Miratoi:        V.Hodaj 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Ergys Verdho 

 

 


