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Ankesa: NUK KA   

 

 
AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

Formulari i njoftimit të operatorit ekonomik të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër 

 

Për:     “4 A-M shpk”  

Adresa:  Rr. Artan Lenja, Pallati i 4 A-M, Ap. A1, kati I, Tiranë  

   

Procedura e prokurimit:  Procedurë e hapur  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti “Menaxhimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi 

i Tunelit të Krrabës”, kontratë shërbimi, me fond limit 194,920,000  lekë pa TVSH, financuar nga 

Buxheti i Shtetit (Marrëveshje Kuadër - me një operator ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara - me afat 24 muaj). 

REF-12661-03-06-2019 

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Datë 11.03.2019, Nr.10. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   oferta ekonomikisht më e favorshme  

X çmimi më i ulët.  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e 

çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. “SALILLARI SHPK & ALBAELETTRICA SHPK”, me NUIS përkatësisht J62903125G 

dhe J61826012K;  

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera: 155, 572, 000 (njëqind e pesëdhjetë e pesë milionë 

e pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë) lekë, pa TVSH. 

        

2. “4 A-M SHPK”, me NUIS K92005016L; 

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera: 194, 820,000 (njëqind e nëntëdhjetë e katër 

milionë e tetëqind e njëzet mijë) lekë, pa TVSH.  

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “SALILLARI SHPK & ALBAELETTRICA SHPK”, me 

NUIS përkatësisht J62903125G dhe J61826012K.  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Salillari shpk & Albaelettrica shpk”, rezulton se nuk 

plotëson kriteret për kualifikim pasi nuk ka paraqitur dokumentet në përputhje me DST.  

Konkretisht:  

1) Operatori ekonomik “Albaelettrica shpk” nuk ka në fushën e veprimtarisë objektin e 

prokurimit, në kundërshtim me pikën 1.a) të shtojcës 8 kritere të përgjithshme të kualifikimit 

ku përcaktohet: 

a)  Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e 

veprimtarisë objektin e prokurimit. 
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2) Operatori ekonomik “Albaelettrica shpk” nuk ka paraqitur kontratë për shërbim punë të 

ngjashme (Menaxhimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe operimi i Tunelit). 

3) Operatori ekonomik “Salillari shpk” nuk plotëson kriterin 2.3 Kapaciteti teknik të DST, 

sipas të cilit kandidati, në rastin e kontratave të ngjashme të realizuara në sektorin publik 

duhet të paraqesë : - Vërtetim i lëshuar nga një ent publik dhe Faturat tatimore të shitjes, ku 

shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. 

Duke qenë në kushtet e një Konsorciumi duhej të paraqiste një vërtetim nga Ministria e 

Infrastrukturës dhe Energjisë (Enti Publik) dhe faturat tatimore të shitjes për shërbimet e 

kryera.Gjithashtu faturat e paraqitura nuk mund të klasifikohen punë të ngjashme pasi nuk 

janë punime për mirëmbajtjen dhe operimin e tunelit por riparime dhe zëvendësime të 

pajisjeve të kryera para fillimit të kontratës së mirëmbajtjes (si mangësi të konstatuara në 

dorëzim). 

4) Operatori ekonomik “Albaelettrica shpk” nuk plotëson kriterin e veçantë 2.3 Kapaciteti 

teknik pika a) pasi në Licensën e paraqitur nuk ka kategorinë NS  - 12/A   (Impiante 

teknologjike, termike dhe të kondicionimit), në kundërshtim me kërkesat e DST. 

5) Operatori ekonomik “Salillari shpk” nuk plotëson kriterin 2.3 Kapaciteti teknik pika b) ku 

kërkohen çertifikata të vlefshme: 

- ISO 9001: 2015 (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë) 

- OHSAS 18001:2007 ose ISO 45001 (Menaxhimi i Sigurisë dhe Shëndetit të 

Punonjësve) 

Këto çertifikata rezultojnë jashtë afatit pasi data e skadencës është 10.07.2018. 

 

6) Operatori ekonomik “Salillari shpk” nuk plotëson kriterin 2.3 Kapaciteti teknik pika e) ku 

kërkohen: 

e) Në Stafin kryesor kërkohen: 

 3 Operatorë primarë tuneli: të diplomuar në inxhinieri mekanike/elektrike, me eksperiencë 

të paktën 5 vite në zhvillim & shfrytëzim të operacioneve në tunele dhe në procedurat e 

mirëmbajtjes së tyre.  

 Jo më pak se 6 operatorë tuneli, të diplomuar në inxhinieri elektrike /elektronike/ mekanike. 

Eksperiencat e paraqitura nga operatori “Salillari shpk” nuk plotësohen në sasi dhe në kohë. 

Kështu: 

- Operatorë tuneli kërkohen 6 persona, ka paraqitur vetëm 5 CV punonjësish. 

- Operatorë Primarë tuneli kërkohen 3 persona me eksperiencë pune të paktën 5 vite në 

zhvillim & shfrytëzim të operacioneve në tunele dhe në procedurat e mirëmbajtjes së tyre. 

Kandidati ka paraqitur vetëm 2 CV që nuk e plotësojnë këtë eksperiencë. 

7) Operatori Albaelettrica sh.p.k nuk e ka të rregullt vërtetimin e lëshuar nga OSSHE (tabela 

bashkëlidhur është e pasigluar). 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

1. “4 A-M SHPK”, me NUIS K92005016L;  

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/ Vlera: 194, 820, 000 (njëqind e nëntëdhjetë e katër 

milionë e tetëqind e njëzet mijë) lekë, pa TVSH/ Pikët totale të marra ___.   
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, Rr.Sami Frashëri nr.33, 

Tiranë (Sektori i Prokurimeve, kati i IV), brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 

këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 10.06.2019. 

Ankesa:  

1) Për dokumentet e tenderit: 

-Ankesa nr.2526 datë 13.03.2019, ka marrë përgjigje datë 15.03.2019 dhe Vendim i KPP 

nr.268/2019. 

-Ankesa nr.4842 datë 17.05.2019, ka marrë përgjigje datë 24.05.2019; 

-Ankesa nr.4884 datë 20.05.2019, ka marrë përgjigje datë 24.05.2019. 

2) Për klasifikimin përfundimtar: është paraqitur ankesa nr.5785 datë 14.06.2019, për të cilën 

ankimuesi ka hequr dorë me anë të shkresës nr.5982 datë 18.06.2019 dhe bazuar në nenin 94 të 

Ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, autoriteti 

kontraktor nuk e ka marrë në shqyrtim. 

 

 

GJYKATA ADMINISTRATIVE E SHKALLËS SË PARË TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Datë 21.06.2019 

Për: “TE ELECTRONICS” SH.P.K.,  me Nr.Nipt  L41307020G 

Me adresë Rruga "Mihal Duri", nr 27, dyqani 4, Tiranë. 

* * * 

 

Procedura e prokurimit: “Shërbim Printimi”, marreveshje kuader me nje operator ekonomik, dhe 

kushte te percaktuara. 

Numri i referencës së procedurës: REF-15079-03-25-2019 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

-Objekti: “Sherbim Printimi”, marreveshje kuader me nje operator ekonomik, dhe kushte te 

percaktuara. 

-Fondi limit:1,949,400(njëmilion e nëntëqind e dyzet e nëntë mijë e katërqind) lekë pa TVSH nga 

buxheti i shtetit. 

-Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët Xoferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojme se, ka qenë pjesëmarrës në procedurë ky ofertues me vlerën përkatëse të ofruar: 

 

1. Operatori ekonomik TE ELECTRONICS” SH.P.K., me Nr.Nipt  L41307020G, me vlerë oferte 

1.881.000,00 (një million e tetëqind e tetëdhjetë e njëmijë) lekë pa TVSH  

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk është skualifikuar asnjë operator ekonomik në këtë procedurë. 
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	Ankesa: jo
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.06.2019 (1)
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	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.06.2019 (1)
	Ankesa: JO (1)
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	-Ankesa nr.2526 datë 13.03.2019, ka marrë përgjigje datë 15.03.2019 dhe Vendim i KPP nr.268/2019.
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	2) Për klasifikimin përfundimtar: është paraqitur ankesa nr.5785 datë 14.06.2019, për të cilën ankimuesi ka hequr dorë me anë të shkresës nr.5982 datë 18.06.2019 dhe bazuar në nenin 94 të Ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republik...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.06.2019
	Ankesa: ka ose jo__JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.06.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo NUK KA
	A-1 punime prishje dhe montimi dhe ngritje kantieri(te gjithe zerat e punimeve qe perfshihen nen te).
	Shoqeria "Sireta 2F" sh pk do te kontribuoje ne masen 64. 79 % ne kete pjesemarrje duke marre persiper te realizoje sipas preventivit, me indekset perkatese, te gjitha zerat e tjere te punimeve.
	Shuma Totale e realizimit të punëve, sipas përqindjes është 71.56 %  (shtatëdhjetë e një presje pesëdhjetë e gjashtë përqind)
	Kjo marrëveshje bashkëpunimi, nuk është bërë sipas përcaktimit ligjor të parashikuar në Kreun VIII Nenit 74 pikës 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar)

	 4AM shpk me nr nipti K92005016L me vlere oferte 45 654 550 leke
	 Alko Impex General Construcion  shpk me nr nipti K91326028I me vlere oferte 44 013 384 leke
	 Almo Konstruksion shpk me nr nipti J91215001P  me vlere oferte 43 877 550 leke
	 Kthella shpk me nr nipti J69303023D dhe vlere oferte te paraqitur 50 622 554 leke
	 Bashkimi i operatoreve ekonomik Nika  shpk me nr nipti J76705047U dhe AL-ASFALT  shpk me nr nipti K81511508A dhe vlere oferte 44 609 000 leke
	Se  pari Shoqeria Almo Konstruksion nuk permbush kriterin e kerkuar ne piken
	Referuar liste pagesave te paraqitura nga Almo Konstruksion per periudhen Nentor2018-prill 2019
	Rezulton se :
	Per muajin nentor 2018 figurojne me kohe te plote 31punonjes pjesa tjeter 3 dite pune
	Dhjetor 2018 figurojne me kohe te plote  32 punonjes
	Janar 2019- figurojne me kohe te plote 32punonjes
	Shkurt 2019 figurojne me kohe te plote  33 punonjes
	Mars 2019 figurojne me kohe te plote 42 punonjes
	Prill 2019  figurojne me kohe te plote 39 punonjes
	Pra ka te punesuar mesatarisht  35 punonjes diferenca rezulton me 1-4 dite pune ne muaj
	Referuar kontratave individuale te punes per secilin punonjes koha normale e punes eshte 8 ore ne dite dhe 40 ore ne jave. Ne keto kushte Punedhenesi ka shkelur edhe dispozitat e Kodit te Piunes dhe kontratat individuale te punes me secilin punonjes
	Per sa me siper Almo Konstruksion nuk permbush kriterin per nr 71 punonjesisht te kerkuar ne DST
	Referuar listepagesave te paraqitura u provua se ka mesatarisht te punesuar 35 punonjes
	Pjesa tjeter 1- 4 dite pune .Pra nuk permbush kriterin qe te kete te punesuar 50 punonjes te pajisur me deshmi kualifikimi dhe qe te figurojne ne listepagesat e shoqerise te pakten 6 muajt e fundit
	Komisioni i vleresimit te ofertave  mbeshtetur në nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,  ku parashikohet shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurim...
	Per sa me siper KVO vendosi refuzimin e ofertes se paraqitur nga shoqeria Almo Konstruksion
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Alko Impex General Construcion  shpk me nr nipti K911326028I me vlere oferte 44 013 384 ( dyzet e kater milion e trembedhjete mije e treqind e e tetedhjete e kater ) leke  është identifikuar si ...
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23930-05-27-2019
	1.Shkelqimi 07  me nr nipti K68121808W dhe vlere oferte 8 554 500 ( tete milion e peseqind e pesedhjete e kater mije e peseqind  ) leke
	2. Almo Konstruksion nipti J 91915001P dhe vlere oferte 9 604 800 ( nente milion e gjashteqind e kater mije e teteqind ) leke
	3. Bashkimi i operatoreve ekonomik Drini A me nr Nipti J67902505V& Varaku shpk me nr Nipti  J61902509S me vlere oferte 8 365 000 ( tete milion e treqind e gjashtedhjete e pese mije )  leke
	Bashkimi i operatoreve ekonomik Drini A shpk & Varaku E shpk
	Bashkimi i operatoreve ekonomik  Drini A shpk & Varaku E shpk nuk permbush te gjitha kriteret e vecanta kualifikuese te kerkuara ne DST. Se Pari nuk permbush kriterin e kerkuar ne piken 2.3.3. “Kandidati ofertues duhet të përcaktoje me anë të një dekl...
	Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE , Shkelqimi 07  me nr nipti K68121808W dhe vlere oferte 8 554 500 ( tete milion e peseqind e pesedhjete e kater mije e peseqind  )  leke është identifikuar si oferta e suksesshme.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-23540-05-23-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.06.2019
	Ankesa: ka ose jo …. Po
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.06.2019 .
	Ankesa:  NUK KA PASUR ANKESA
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____________________
	AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT TË TENDERIT ME OBJEKT
	“BLERJE KARBURANTI”
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :14.06.2019
	Ankesa: JO (2)
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-24678-05-30-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 14.06.2019
	Ankesa: Nuk ka (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 13.06.2019
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.06.2019 (2)
	Ankesa: Nuk ka ankesa.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :17.06.2019
	Ankesa: Jo
	(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________
	BASHKIA POGRADEC
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _17.06.2019.
	Ankesa:  JO
	BASHKIA POGRADEC (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _13.06.2019.
	Ankesa:  JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.04.2019
	Ankesa: Ka.
	ECO TIRANA SHA  TIRANE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.06.2019
	Ankesa: ka ose jo ___Jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.06.2019 (2)
	Ankesa: ka ose jo JO
	NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, BASHKIA KORÇE (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-20876-05-07-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 29.05.2019
	Ankesa: PO
	Vendim AK date 07.06 .2019 Kthim Pergjige 07.06.2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.06.2019 (3)
	Ankesa: Nuk ka ankesa. (1)
	1-U skualifikua operatori ekonomik“ Alb Konstruksion” sh.p.k. per keto arsye:
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Ankesa: ka ose JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Ankesa: ka ose JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Ankesa: ka ose JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 18.06.2019.
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	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT (2)
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