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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

      Nr.__________ Prot.                                         Tiranë më _____._____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

21.01.2022 

 

Drejtuar:          Operatorit Ekonomik ALBAVIA 

                        Tirane Rruga Sulejman Delvina,Pallati Fati,shk.1,ap.19 

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur - Mbi kufirin e lartë Monetar - prokurim  me mjete 

elektronike” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-12437-11-22-2021. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Plotësimi i punimeve dhe rrugët lidhëse në Unazën 

Lindore, Loti 2” 

Fondi limit: 990.593.898,09 (nëntëqind e nëntëdhjetë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tre 

mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e tetë presje nëntë) Lekë pa TVSH. 

Në Euro : 8.167.825,68 EUR pa tvsh, sipas kursit zyrtar të këmbimit 1 (një) Euro 

këmbehet me 121.28 Lekë. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 18 muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 171, datë 01.12.2021  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   
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Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. BOE “CURRI” SHPK & “BE - IS” SH.P.K                             J67902718S / K71412003A 

                   

Vlera:  745.840.605 (shtatëqind e dyzet e pesë milion e tetëqind e dyzet mijë e gjashtëqind 

e pesë) lekë pa tvsh. 

 

2. BOE S I R E T A 2F & “VELLEZERIT HYSA” SHPK       K51501008J /  K12911201C         

Vlera:  909.090.909 (nëntëqind e nëntë milion e nëntëdhjetë mijë e nëntëqind e nëntë) lekë 

pa tvsh. 

 

3. GENER 2                                                                                     K58615301M 

Vlera : 932.529.956,9 (nëntëqind e tridhjetë e dy milion e pesëqind e njëzet e nëntë mijë e 

nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë presje nëntë) lekë pa tvsh. 

 

4. ALBAVIA                                                                                    J81527001Q 

Vlera : 948.818.251,14 (nëntëqind e dyzet e tetë milion e tetëqind e tetëmbëdhjetë mijë e 

dyqind e pesëdhjetë e një presje katërmbëdhjetë) lekë pa tvsh. 

 

5. EUROTEOREMA PEQIN shpk                                               J61905050M 

Vlera : 985.965.397 (nëntëqind e tetëdhjetë e pesë milion e nëëntëqind e gjashtëdhjetë e 

pesë mijë e treqind e nëntëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh. 

 

6. GJIKURIA SHPK                                                                      J62903456H 

Vlera : 987.990.193 (nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë 

e njëqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa tvsh. 

 

7. “PE -VLA - KU” sh.p.k                                                             K61716013M 

Vlera : 989.900.629,58 (nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind mijë e 

gjashtëqind e njëzet e nëntë presje pesëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
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1. BOE “CURRI” SHPK & “BE - IS” SH.P.K                             J67902718S / K71412003A 

2. BOE S I R E T A 2F & “VELLEZERIT HYSA” SHPK       K51501008J /  K12911201C  

3. EUROTEOREMA PEQIN shpk                                               J61905050M 

4. GJIKURIA SHPK                                                                      J62903456H 

 

Arsyet e skualifikimit si më poshtë: 

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “CURRI” SHPK & “BE - IS” SH.P.K, nuk 

kualifikohet  pasi nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë dhe të plotë për 

të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara në DST, konkretisht: 

 

 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.1  

Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme  

 

a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës 

së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё viteve të 

fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,  ose 

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e 

marrë së bashku gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,  

është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.  

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të 

kualifikueshme.  

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në 

bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me 

përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, 

anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me 

marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht.  

Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me 

përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.  

 

Puna e ngjashme e paraqitur nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë konkretisht “CURRI” 

SHPK & “BE - IS” SH.P.K nuk plotëson përqindjen pjesëmarrëse të secilit në këtë bashkim 

operatorësh.  
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 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8. 

Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe 

pajisjet e mëposhtme:  

 

Nga BOE ne formularin e vetëdeklarimit sipas Shtojcës 8 nuk kanë specifikuar kapacitetet 

mbajtëse të makinerive Eskavator me zinxhir (mbi 30 ton), nuk ka  specifikuar gjatësinë e  

Automjetit Autopompë betoni (me krahë min. 41 m), si dhe nuk ka specifikuar  kapacitetin 

mbajtës për Rul asfalti gomë-gomë (me peshë operative 14 ton), sipas kërkesave të përcaktuara 

në  DST.  

2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë S I R E T A 2F & “VELLEZERIT HYSA” 

SHPK nuk kualifikohet, pasi nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë dhe 

të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara në DST, 

konkretisht:  

 

 Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit të ofertës (Sigurimi i ofertës së paraqitur nga 

bashkimi i operatorëve është në vlerën 395.237,55 lekë), kjo në kundërshtim me vlerën 

e kërkuar 2% të fondit limit në vlerë 19.811.877,97 (nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e 

njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë presje nëntëdhjetë e shtatë) Lekë pa 

TVSH të kërkuar sipas shtojcës Nr.3.  

 

3. Operatori ekonomik EUROTEOREMA PEQIN shpk nuk kualifikohet, pasi nuk ka 

arritur të paraqesë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e 

të gjithë kritereve të përcaktuara në DST, konkretisht:  
 

 Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit të ofertës me vlerë 19.811.877,97 

(nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë 

presje nëntëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH të kërkuar sipas shtojcës Nr.3. 

 

 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.2  

 

*Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë licencat e nevojshme për zbatimin e kontratës. 

Për këtë duhet të paraqesin licenscën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar 

me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008 ”Për miratimin e rregullores 

për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Shqyrtimi i licencave do 

të bëhet mbi bazën e rregullave të parashikuara sa më sipër. Licenca profesionale e 

Operatorit Ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë 

kategoritë e mëposhtme. [...] 

 

Në licencën e shoqërisë EUROTEOREMA PEQIN shpk mungon : NS 19-D Sisteme 

kundër zhurmës.  
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4. Operatori ekonomik GJIKURIA SHPK nuk kualifikohet, pasi nuk ka arritur të 

paraqesë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë 

kritereve të përcaktuara në DST, konkretisht:  
 

 Nuk ka paraqitur formularin e sigurimit të ofertës  me vlerë 19.811.877,97 

(nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë 

presje nëntëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH të kërkuar sipas shtojcës Nr.3. 

 

 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.2  

 

*Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë licencat e nevojshme për zbatimin e kontratës. 

Për këtë duhet të paraqesin licenscën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar 

me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008 ”Për miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Shqyrtimi i licencave do 

të bëhet mbi bazën e rregullave të parashikuara sa më sipër. Licenca profesionale e Operatorit 

Ekonomik lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës duhet të përmbajë kategoritë e 

mëposhtme. [...] 

 

Në licencën e shoqërisë GJIKURIA SHPK mungon : NS 19-D Sisteme kundër zhurmës  

 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8. 

Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet 

dhe pajisjet e mëposhtme:  

 

Nga OE në formularin e vetëdeklarimit sipas Shtojcës 8 nuk janë  paraqitur të dhënat  referencë 

për shumicën e mjeteve. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik ALBAVIA 

me adresë: Tirane Rruga Sulejman Delvina,Pallati Fati,shk.1,ap.19, me NUIS: J81527001Q, se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 948.818.251,14 (nëntëqind e dyzet e tetë milion e 

tetëqind e tetëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë e një presje katërmbëdhjetë) lekë pa 

tvsh / totali i pikëve të marra sipas sistemit [253.80], është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

Konceptoi: Personi përgjegjës për procedurën  

                                  J.Avdolli  

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


