
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 03.12.2019

Për: Bashkimin e Operatoreve Ekonomike ARTYKA II SHPK me Nipt K26625603U, Adresa:
Korce Bilisht Rruga e Mirasit, Km.i I, Prane Ish Nyjes se Inerteve, Bilisht & ED
KONSTRUKSION Shpk me NIPT K61625001I Adresa: TIRANE Njesia Administrative nr.7,
Rruga Frederik Shiroka, Ndertesa 6, Hyrja 10, Apartamenti 6

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur -Pune

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-38182-10-03-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Rikonstruksioni i Rruges Bilisht-Vernik Loti I”

Fondi limit: 57 683 941 (pesedhjete e shtate milion e gjshteqind e tetedhjete e tre mije e
nenteqind e dyzet e nje ) leke pa TVSH

Buletini i Njoftimeve Publike [07.10.2019] [40]

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. LALA L76418903B

Vlera: 42 766 560 ( dyzet e dy milion e shtateqind e gjashtedhjete e gjashte mije e peseqind e
gjashtedhjete) lekë pa tvsh

2. SHKELQIMI 07 K68121808W

Vlera: 36 322 000 ( tridhjete e gjashte milion e treqind e njezet e dy mije) leke pa tvsh

3. 2T K01731001M

Vlera: 42,599,280.00 (Dyzet e dy milion e peseqind e nentedhjete e nente mije e dyqind e
tetedhjete) pa tvsh

4. ALB KORCA SHPK K34004003T

Vlera: 36 900 591 (tridhjete e gjashte milion e nenteqind mije e peseqind e nentedhjete e nje)
leke pa tvsh

5. ALMO Konstruksion shpk J91915001P

Vlera: 36 978 468 ( tridhjete e gjashte milion e nenteqind e shtatedhjete e tete mije e katerqind e
gjashtedhjete e tete) leke pa tvsh

6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike ARTYKA II SHPK K26625603U&ED
KONSTRUKSION Shpk me NIPT K61625001I

Vlera:32 288 693.4 ( tridhjete e dy milion e dyqind e tetedhjete e tete mije e gjashteqind e
nentedhjete e tre pike kater) leke pa tvsh

7. AURORA KONSTRUKSION K02017003I

Vlera: 44 887 548 (dyzet e kater milion e teteqind e tetdhjete e shtate mije e peseqind e dyzet e
tete) pa tvsh



8. BE - IS SH.P.K K71412003A

Vlera: 39 235 932 ( tridhjete e nente milion e dyqind e tridhjete e pese mije e nenteqind e
tridhjete e dy) leke pa tvsh

9. BIBA-X SHPK K32618815N

Vlera: 42 130 284 (dyzet e dy milion e njeqind e tridhjete mije e dyqind e tetedhjete e kater)
Lekë pa tvsh

10.BOSHNJAKU B SHPK K72627402H

Vlera: 42 607 338 ( dyzet e dy milion e gjashteqind e shtate mije e treqind e tridhjete e tete)
leke pa tvsh

11. NIEM SHPK K36609610Q

Vlera: 33 334 314 ( tridhjete e tre milion e treqind e tridhjete e kater mije e treqind e
katermbedhjete) leke pa tvsh

12. NIKA SHPK J76705047U

Vlera: 33 456 232 ( tridhjete e tre milion e katerqind e pesedhjete e gjashte mije e dyqind e
tridhjete e dy) leke pa tvsh

13. S I R E T A 2F SHPK K51501008J

Vlera: 39 000 000 ( tridhjete e nente milion) leke pa tvsh

14. COLOMBO SHPK J82916489E

Vlera: 42 743 304 ( dyzet e dy milion e shtateqind e dyzet e tre mije e treqind e kater ) Leke pa
TVSH

15. Shendelli SHPK K07924803N

Vlera: 48 337 514.4 (dyzet e tetemilion e treqind e tridhjete e shtate mije e peseqind e
katermbedhjete pike kater) leke pa tvsh

16. DESARET COMPANY K01816001J
Vlera: 36 274 595 (tridhjete e gjashte milion e dyqind e shtatedhjete e kater mije e peseqind e
nentedhjete e pese) leke pa tvsh

17. KACDEDJA SHPK K51712017A

Vlera: 48 994 282 ( dyzet e tete milion e nenteqind e nentedhjete e kater mije e dyqind e
tetedhjete e dy ) leke pa tvsh

18. LEON KONSTRUKSION K71820009I

Vlera: 39 797 157.88 ( tridhjete e nentemilion e shtateqind e nentedhjete e shtate mije e njeqind
e pesedhjete e shtate pike tetedhjete e tete) leke pa tvsh

19. LIQENI VII SHPK K01730502W

Vlera: 37 445 169 ( tridhjete e shtate milion e katerqind e dyzet e pesemije e njeqind e
gjashtedhjete e nente)leke pa tvsh

20. Pese Vellezerit L22925402C

Vlera: 51 322 055 ( pesedhjete e nje milion e treqind e njezet e dy mije e pesedhjete e pese) leke
pa tvsh

21. REJ SHPK J93711608Q



Vlera:42 707 031( dyzet e dy milion e shtateqind e shtate mije e tridhjete e nje) leke pa tvsh

22. S.M.O Union Shpk J66902042Q

Vlera :32 957 628 ( tridhjete e dy milion e nenteqind e pesedhjete e shtate mije e gjashteqind e
njezet e tete) leke pa tvsh

23.SALILLARI SHPK J62903125G

Vlera: 40 202 688 ( dyzet milion e dyqind e dy mije e gjashteqind e tetedhjete e tete mije) leke
pa tvsh

24. Uleza Ndertim Shpk J7679029280

Vlera: 39 462 714 (tridhjete e nenete milion e katerqind e gjashtedhjete e dy mije e shtateqind e
katermbedhjete) Leke pa TVSH

25.XHENGO SHPK

Vlera:36 426 271( tridhjete e gjashte milion e katerqind e njezet e gjashte mije e dyqind e
shtatedhjete e nje) leke pa tvsh

Jane skualifikuar Ofertuesit e meposhtem:

1. DESARET COMPANY K01816001J

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate Qeraje Nr.3622 Rep./Nr.1375 Kol. date
06.10.2017 me qeradhenes “A.A.C”shpk e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e
tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B
leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.),vendndodhja;Qarku Fier,Bashkia Fier

Nuk pembush kushtin teknik kerkuar nga AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit
duhet te kene ne pronesi,me qera apo te lidhin kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e
se ciles cila garanton realizimin e objektit konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e
përzierjeve te shtresave binder dhe asfaltobetonit,ku Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet
mekanikisht me anën e një makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit,
transportit, vendosjes dhe ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë,ne
distane me objektin e prokurimit,ne zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe
Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

Per Nyjen e thyerjes se materialeve inerte,paraqitet kontrate furnizimi Nr.620 Rep./Nr.324
Kol. Date 01.03.2019 me furnizues “SINAMETA” shoqeruar me dokumente qe vertetojne
pronesine e tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore
Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga
Ministria e Mjedisit.)

Nuk ka te percaktuar objektin e prokurimit

2. BOSHNJAKU. B K72627402H

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate Qeraje Nr.3329 Rep./Nr.1772 Kol. date



17.10.2019 me qeradhenes “A A C”shpk e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e
tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B
leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.),vendndodhja;fshati Stan,Karbunare,Lushnje Fier

Nuk pembush kushtin teknik kerkuar nga AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit
duhet te kene ne pronesi,me qera apo te lidhin kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e
se ciles cila garanton realizimin e objektit konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e
përzierjeve te shtresave binder dhe asfaltobetonit,ku Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet
mekanikisht me anën e një makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit,
transportit, vendosjes dhe ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë,ne
distane me objektin e prokurimit,ne zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe
Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

Per pretendimin se Fabrika e asfaltobetonit mun te jete e levizshme duhet provohet me
dokumentat si; planvendosjen e saj dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi
III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.) me vendndodhje ne distance me objektin e prokurimit, sipas percaktimve ne Vendimi i
Këshillit të Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të
Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

3. AURORA KONSTRUKSION K02017003I

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Operatori ekonomik “AURORA KONSTRUKSION”Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me
kontrate furnizimi Nr.6697 Rep./Nr.3320 Rep. date 06.06.2019 me prodhuesin “BI-
INVESTMENTS”shpk e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e tyre, planvendosjen
e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B leshuar nga Qendra
Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e Mjedisit.) adrese;Ish
Fabrika e Prodhimit te Tullave Lagjia Çlirimi Lushnje Fier. nuk percaktohet objekti i prokurimit

Nuk pembush kushtin teknik kerkuar nga AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit
duhet te kene ne pronesi,me qera apo te lidhin kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e
se ciles cila garanton realizimin e objektit konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e
përzierjeve te shtresave binder dhe asfaltobetonit,ku Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet
mekanikisht me anën e një makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit,
transportit, vendosjes dhe ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë.ne
zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për
miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

Per Nyjen e thyerjes se materialeve inerte,paraqitet kontrate furnizimi Nr.2456 Rep./Nr.1011
Kol. Date 24.04.2015 me prodhuesin “PASHKASHESH” shoqeruar me dokumente qe vertetojne
pronesine e tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore
Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga
Ministria e Mjedisit.) nuk percaktohet objekti i prokurimit

4. ALB KORCA 2002 K34004003T

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Operatori ekonomik " ALB KORCA 2002"Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate



furnizimi Nr.4552 Rep./Nr.4458 Rep. date 08.11.2019 me furnizuesin “AL ASFALT” shpk
percaktohet afati dhe objekti i prokurimit e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e
tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B
leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.) adrese;Prane Kryqezimit 4 Rruget Xhafzotaj Durres

Nuk pembush kushtin teknik kerkuar nga AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit
duhet te kene ne pronesi,me qera apo te lidhin kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e
se ciles cila garanton realizimin e objektit konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e
përzierjeve te shtresave binder dhe asfaltobetonit,Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet
mekanikisht me anën e një makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).

E gjithë proçedura e prodhimit, transportit, vendosjes dhe ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të
jetë më shumë se 2 (dy) orë.ne zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe
Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

Fabrika e asfaltobetonit e levizshme “MOBILE” duhet provohet ne dokumentat si;
planvendosjen e saj dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B leshuar
nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e Mjedisit.) me
vendndodhje ne distance me objektin e prokurimit, sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe
Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar

5. LALA L76418903B

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Operatori ekonomik "LALA"Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate furnizimi
Nr.2696 Rep./Nr.1383 Rep. date 10.11.2019 me prodhuesin “BIBA-X”shpk percaktohet afati
dhe objekti i prokurimit e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e tyre,
planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B
leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.) adrese;Tirane,Kavaje,Lekaj,HARFIZAJ Fshati Kryeluzaj,Pika inerte 50m prane
Karburant “EURODRIN”.Nuk pembush kushtin teknik kerkuar nga AK,Lidhur me fabriken
e asfaltobetonit ofertuesit duhet te kene ne pronesi,me qera apo te lidhin kontrate furnizimi
me nje fabrike vendndodhja e se ciles cila garanton realizimin e objektit konform kushteve
teknike,ku per Vendosjen në vepër e përzierjeve te shtresave binder dhe
asfaltobetonit,Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet mekanikisht me anën e një makinerie
asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit, transportit, vendosjes dhe ngjeshjes
së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë.ne zbatim dhe sipas percaktimve ne
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave
Teknike të Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.Deklarata e Operatori
ekonomik "LALA" se Fabrika e asfaltobetonit eshte e levizshme “MOBILE” duhet provohet
ne dokumentat si; planvendosjen e saj dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore
Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga
Ministria e Mjedisit.) me vendndodhje ne distance me objektin e prokurimit, sipas
percaktimve ne Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e
Rregullave Teknike të Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

6. S.M.O.UNION J66902042Q



Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Operatori Ekonomik “S.M.O.UNION”Nuk ka praqitur kontrata e qerase, vlefshme per te gjithe
periudhen e realizimit te kontrates object i ketij prokurimi apo kontrate furnizimi me
prodhuesin ku te percaktohet afati dhe objekti i prokurimit -Per Nyjen e thyerjes se
materialeve inerte, ne rast se eshte ne pronesi duhet te paraqiten dokumenta qe vertetojen
pronesine, planvendosjen e nyjes, lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore kodi
III.1 B leshur nga qendra e licensimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e Mjedisit)
Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e
tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B
leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.),vendndodhja;Fshati Beltoje Komuna Berdice,Nuk pembush kushtin teknik kerkuar
nga AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit duhet te kene ne pronesi,me qera apo
te lidhin kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e se ciles cila garanton realizimin e
objektit konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e përzierjeve te shtresave
binder dhe asfaltobetonit,ku Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet mekanikisht me anën e
një makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit, transportit, vendosjes
dhe ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë,ne distane me objektin
e prokurimit,ne zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 628,
datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe Ndërtimit të
Rrugëve”I ndryshuar Nuk ka paraqitur Vertetim per pagesen e detyrimeve vendore per vitet
dhe 2019 nga Bashkia Shkoder ku operatori ka seline e tij dhe ne cdo vend tjeter ku ushtron
aktivitetin e tij sipas QKB (Ne rast se ofertuesi eshte bashkim i operatoreve, cdo anetar i ketij
bashkimi duhet te paraqese kete dokument) .

7. NIKA J76705047U
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Operatori ekonomik “NIKA”

Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate Furnizimi date 06.10.2017 me furnizues
“ALPA”shpk e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e tyre, planvendosjen e tyre dhe
lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e
Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e Mjedisit.),vendndodhja;Korçe Pogradec
Çerave

Nuk permbush kushtin se ska te percaktuar afatin dhe objektin e prokurimit

Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate Qeraje Nr.9428 Rep./Nr.3717 Kol. date
19.10.2018 me qeradhenes “A-KLAS-BETON Asfalt””shpk e shoqeruar me dokumente qe
vertetojne pronesine e tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja
mjedisore Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar
nga Ministria e Mjedisit.),vendndodhja;Qarku Lezhe Rr Lezhe ,Shenkoll Fshati Gajash

Nuk pembush kushtin teknik kerkuar nga AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit
duhet te kene ne pronesi,me qera apo te lidhin kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e
se ciles cila garanton realizimin e objektit konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e
përzierjeve te shtresave binder dhe asfaltobetonit,ku Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet
mekanikisht me anën e një makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit,
transportit, vendosjes dhe ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë,ne
distane me objektin e prokurimit,ne zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të



Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe
Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

Per pretendimin se Fabrika e asfaltobetonit mund te jete e levizshme duhet provohet me
dokumentat si; planvendosjen e saj dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi
III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.) me vendndodhje ne distance me objektin e prokurimit, sipas percaktimve ne Vendimi i
Këshillit të Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të
Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

Operatori Ekonomik “NIKA” shpk nuk ka paraqitur Vertetim per pagesen e detyrimeve vendore
per vitet dhe 2019 ku operatori ka seline e tij dhe ne cdo vend tjeter ku ushtron aktivitetin e tij
sipas QKB (Ne rast se ofertuesi eshte bashkim i operatoreve, cdo anetar i ketij bashkimi duhet te
paraqese kete dokument)

8. BE - IS SH.P.K K71412003A
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Operatori ekonomik “BE - IS SH.P.K”

Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate furnizimi Nr.12377 Rep./Nr.5722 Rep. date
17.10.2019 me furnizuesin “BAMI”shpk e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e
tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B
leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.),vendndodhja;Fshati Halil,Komuna “Fushe-Kruje”,Rrethi Kruje,Qarku Durres

Nuk pembush kushtin teknik kerkuar nga AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit
duhet te kene ne pronesi,me qera apo te lidhin kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e
se ciles cila garanton realizimin e objektit konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e
përzierjeve te shtresave binder dhe asfaltobetonit,ku Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet
mekanikisht me anën e një makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit,
transportit, vendosjes dhe ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë,ne
distane me objektin e prokurimit,ne zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe
Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate furnizimi Nr.6424 Rep./Nr.2618 Rep. date
14.07.2018 me furnizuesin “BI INVESTMENTS”shpk e shoqeruar me dokumente qe vertetojne
pronesine e tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore
Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga
Ministria e Mjedisit.),vendndodhja;Objekti Ndodhet ne Territorin e Fabrikes se Tullave
Lushnje,Qarku Fier.

Nuk pembush kushtin teknik kerkuar nga AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit
duhet te kene ne pronesi,me qera apo te lidhin kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e
se ciles cila garanton realizimin e objektit konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e
përzierjeve te shtresave binder dhe asfaltobetonit,ku Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet
mekanikisht me anën e një makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit,
transportit, vendosjes dhe ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë,ne
distane me objektin e prokurimit,ne zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe



Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

Si dhe nuk ka te percaktuar objektin e prokurimit

Fabrika e asfaltobetonit e levizshme “MOBILE” me qera apo me kontrate furnizimi duhet
provohet ne dokumentat si; planvendosjen e saj dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja
mjedisore Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar
nga Ministria e Mjedisit.) me vendndodhje ne distance me objektin e prokurimit, sipas
percaktimve ne Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 628, datë 15.7.20

9. "SHKELQIMI 07" K68121808W
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Operatori ekonomik "SHKELQIMI 07"Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur per objektin e
prokurimit e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e tyre, planvendosjen e tyre dhe
lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e
Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e Mjedisit.) me vendndodhje;Rruga
Nacionale Fier-Patos.Km 1 Fshati “Portez” Qarku Fier. Nuk pembush kushtin teknik kerkuar nga
AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit duhet te kene ne pronesi,me qera apo te lidhin
kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e se ciles cila garanton realizimin e objektit
konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e përzierjeve te shtresave binder dhe
asfaltobetonit,Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet mekanikisht me anën e një makinerie
asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit, transportit, vendosjes dhe ngjeshjes së
përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë.ne zbatim dhe sipas percaktimve ne
Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të
Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

Edhe se Fabrika e asfaltobetonit mund te jete e levizshme “MOBILE” duhet provohet ne
dokumentat si; planvendosjen e saj dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi
III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.) me vendndodhje ne distance me objektin e prokurimit, sipas percaktimve ne Vendimi i
Këshillit të Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të
Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

10. S I R E T A 2F
K51501008J
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Operatori Ekonomik “S I R E T A 2F” Per Nyjen e thyerjes se materialeve inerte,paraqitet
kontrate furnizimi Nr.7141 Rep./Nr.5465 Kol. Date 26.10.2019 me furnizueS
“BABASI”,Nr3088 Rep/Nr.2957 Kol. Date 18.05.2018 me Furnizues “VEGA” shpk dhe
date 10.01.2017 me furnizues “FAVINA”shpk, shoqeruar me dokumente qe vertetojne
pronesine e tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore
Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga
Ministria e Mjedisit.)Nuk ka te percaktuar objektin e prokurimit Për Fabrikën e
asfaltobetonit paraqitur me kontrate furnizimi Nr.7491 Rep./Nr.5761 Kol. date 09.11.2019
me furnizues “VEGA”shpk e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e tyre,
planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B
leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e



Mjedisit.),vendndodhja;ZK 1618 Rasfik,Rubik Mirdite,LezheNuk pembush kushtin teknik
kerkuar nga AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit duhet te kene ne pronesi,me
qera apo te lidhin kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e se ciles cila garanton
realizimin e objektit konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e përzierjeve te
shtresave binder dhe asfaltobetonit,ku Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet mekanikisht
me anën e një makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit, transportit,
vendosjes dhe ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë,ne distane
me objektin e prokurimit,ne zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe
Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar Nuk permbush kushtin se ska te percaktuar afatin dhe
objektin e prokurimit

Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate furnizimi Nr.4121 Rep./Nr.3237 Kol. date
09.05.2017 me furnizues “BIBA-X”shpk e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e
tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B
leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.),vendndodhja;ZK 1618 Rasfik,Rubik Mirdite,Lezhe

Nuk permbush kushtin se ska te percaktuar afatin dhe objektin e prokurimit

11. Shendelli K07924803N
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Operatori Ekonomik “Shendelli”Per Nyjen e thyerjes se materialeve inerte,paraqitet kontrate
furnizimi Nr.436 Rep./Nr.172 Kol. Date 16.03.2016 me furnizues “VELLEZERIT LLUPO” ,
shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen
mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e
Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e Mjedisit.)Nuk ka te percaktuar
objektin e prokurimitPër Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate furnizimi Nr.1205
Rep./Nr.602 Kol. date 27.07.2015 me furnizues “SHKELQIMI 07”shpk e shoqeruar me
dokumente qe vertetojne pronesine e tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet
te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja
mjedisore e leshuar nga Ministria e Mjedisit.),vendndodhja;Q.Fier Rr.Portez Q/F Portez
Rruga Nacionale Fier-Patos,Km 1Nuk pembush kushtin teknik kerkuar nga AK,Lidhur me
fabriken e asfaltobetonit ofertuesit duhet te kene ne pronesi,me qera apo te lidhin kontrate
furnizimi me nje fabrike vendndodhja e se ciles cila garanton realizimin e objektit konform
kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e përzierjeve te shtresave binder dhe
asfaltobetonit,ku Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet mekanikisht me anën e një
makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit, transportit, vendosjes dhe
ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë,ne distane me objektin e
prokurimit,ne zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 628, datë
15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”I
ndryshuarNuk permbush kushtin se ska te percaktuar objektin e prokurimit

Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate furnizimi Nr.572 Rep./Nr.251 Kol. date
14.05.2013 me furnizues “FILIPI”shpk e shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e
tyre, nuk ka planvendosjen dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B
leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.),



12. COLOMBO J82916489E
Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Operatori ekonomik “C O L O M B O”Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate
Qeraje Nr.898 Rep./Nr.565/1 Kol. date 24.02.2017 me qeradhenes “SEVAST”shpk e
shoqeruar me dokumente qe vertetojne pronesine e tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen
mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e
Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e Mjedisit.),vendndodhja;objekti
ndodhet ne Kallafet (sheshi I Azinese),Komuna Kote,Qarku Vlore

Nuk pembush kushtin teknik kerkuar nga AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit
duhet te kene ne pronesi,me qera apo te lidhin kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e
se ciles cila garanton realizimin e objektit konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e
përzierjeve te shtresave binder dhe asfaltobetonit,ku Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet
mekanikisht me anën e një makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit,
transportit, vendosjes dhe ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë,ne
distane me objektin e prokurimit,ne zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe
Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.Për Fabrikën e asfaltobetonit paraqitur me kontrate furnizimi
Nr.2492 Rep./Nr.1770 Kol. date 07.11.2019 me furnizuesin “ALESIO 2014”shpk e shoqeruar
me dokumente qe vertetojne pronesine e tyre, planvendosjen e tyre dhe lejen mjedisore ( duhet te
paraqitet leja mjedisore Kodi III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja
mjedisore e leshuar nga Ministria e Mjedisit.),vendndodhja;Marikaj Vore Tirane.Nuk pembush
kushtin teknik kerkuar nga AK,Lidhur me fabriken e asfaltobetonit ofertuesit duhet te kene ne
pronesi,me qera apo te lidhin kontrate furnizimi me nje fabrike vendndodhja e se ciles cila
garanton realizimin e objektit konform kushteve teknike,ku per Vendosjen në vepër e përzierjeve
te shtresave binder dhe asfaltobetonit,ku Shpërndarja e përzierjes duhet të bëhet mekanikisht me
anën e një makinerie asfalt-shtruese (finitriçe).E gjithë proçedura e prodhimit, transportit,
vendosjes dhe ngjeshjes së përzierjes nuk lejohet të jetë më shumë se 2 (dy) orë,ne distane me
objektin e prokurimit,ne zbatim dhe sipas percaktimve ne Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit dhe Ndërtimit të
Rrugëve”I ndryshuar.

Per pretendimin se Fabrika e asfaltobetonit mu nte jete e levizshme duhet provohet me
dokumentat si; planvendosjen e saj dhe lejen mjedisore ( duhet te paraqitet leja mjedisore Kodi
III.1B leshuar nga Qendra Kombetare e Licencimit ose leja mjedisore e leshuar nga Ministria e
Mjedisit.) me vendndodhje ne distance me objektin e prokurimit, sipas percaktimve ne Vendimi i
Këshillit të Ministrave nr. 628, datë 15.7.2015 “Për miratimin e Rregullave Teknike të
Projektimit dhe Ndërtimit të Rrugëve”I ndryshuar.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Bashkimin e Operatoreve
Ekonomike ARTYKA II SHPK me Nipt K26625603U, Adresa: Korce Bilisht Rruga e Mirasit,
Km.i I, Prane Ish Nyjes se Inerteve, Bilisht & ED KONSTRUKSION Shpk me NIPT
K61625001I Adresa: TIRANE Njesia Administrative nr.7, Rruga Frederik Shiroka, Ndertesa 6,



Hyrja 10, Apartamenti 6

. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 32 288 693.4 ( tridhjete e dy milion e
dyqind e tetedhjete e tete mije e gjashteqind e nentedhjete e tre pike kater) leke pa tvsh është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Devoll me adrese Lagjia nr.1 Rr. 24 Tetori
nr. 9, Tel & Fax +35581123815-22288, E-mail bashkiadevoll@gmail.com 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, 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 20.11.2019

Ankesa: ka ose jo: JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

EDUARD DURO


