
 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

 

Nr._______ Prot.                    Tiranë, më ____.____. 2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT  TË FITUESIT 

 

11.04.2022 

 

Për Operatorin Ekonomik:                        "TAULANT" SHPK  

Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr.5, Rruga "Gjik Kuqali", pallati nr.23/2, shkalla nr.1, 

apartamenti nr.1, kati I-rë. 

Procedura e prokurimit/lotit: Shërbim Konsulence 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-18090-01-31-2022. 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Supervizion Punimesh Ndërtim i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me 

rrugën Kardhiq - Delvinë”, me fondi limit: 1,412,446.70 (një milion e katërqind e dymbëdhjetë mijë e 

katërqind e dyzet e gjashtë presje shtatë) Lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 7 muaj   e 10 dite 

 

Publikimet e mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike, Date 07.02.2022, Nr.15 

 

* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar: 

 

1. "TAULANT" SHPK                                                                                                 K61617040L 

 

2. G B Civil Engineering                                                                                               L51825011V 

                  



3. NOVATECH STUDIO                                                                                            L01717030C 

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazat e tjera të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat 

përkatëse të ofruara: 

 

1.  "TAULANT" SHPK                                                                                                   K61617040L                                                                                                 

Vlera: 1,350,000.00 (Një milion e treqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 259.20 

 

 

2. NOVATECH STUDIO                                                                                             L01717030C 

Vlera: 0  lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 0 

 

Skualifikohet OE”NOVATECH STUDIO” mbasi nuk plotëson: 

Kriterin  2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, 

duhet të disponojë personelin kryesor, si më poshtë: 

Drejtuesin e projektit që duhet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune në mbikëqyrje i 

cili mban përgjegjësi për zbatimin e projektit sipas kushteve teknike të zbatimit, miratimin e 

volumeve të punimeve,  certitikatën e pagesës, mbajtjen,  kontrollin dhe miratimin e gjithë 

dokumentacionit,miratimin e ndryshimeve të volumeve, korespondencën me ARrSh. 

Mbikëqyrësin e materialeve / vepra arti kërkohet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune 

në këtë  fushë i cili miraton materialet dhe cilësine e tyre dhe ndjek e miraton cilësinë e 

punimeve. 

OE ka paraqitur për këto 2 pozicione vetëm inxh Mimoza Tomca duke mos plotësuar këtë kriter 

ku kërkohen 2 inxhinier për këto pozicione. 

 

3. G B Civil Engineering                                                                                               L51825011V 

Vlera: 0 lekë pa TVSH 

Totali i pikëve të marra: 0 

 

Skualifikohet OE”GB Civil Engineering” mbasi nuk ploteson: 

Shtojca 12 nuk  ka deklaruar ·      Pajisje GPS Rover    1 cope   në pronësi ose me qera- është tek  kontrata 

e qirasë. 

Kriterin 2.2.1.Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të 

paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare: 2018,2019,2020, ku vlera e xhiros për të paktën 



një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vleres se parashikuar te 

kontrates (vlera e fondit limit) 

 OE nuk ka paraqitur vërtetim xhiro 2018 

Kriterin  2.3.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë personelin kryesor, si më poshtë: 

Drejtuesin e projektit që duhet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune në mbikëqyrje i cili mban 

përgjegjësi për zbatimin e projektit sipas kushteve teknike të zbatimit, miratimin e volumeve të punimeve,  

certitikatën e pagesës, mbajtjen,  kontrollin dhe miratimin e gjithë dokumentacionit, miratimin e 

ndryshimeve të volumeve, korespondencën me ARrSh. 

Mbikëqyrësin e materialeve / vepra arti kërkohet të jetë inxhinier ndërtimi me eksperiencë pune në këtë 

fushe i cili miraton materialet dhe cilesinë e  tyre dhe ndjek e miraton cilësinë e punimeve. 

OE ka paraqitur për këto 2 pozicione vetëm inxh Artan Semini duke mos plotësuar këtë kriter ku 

kërkohen 2 inxhinier për këto pozicione. 

Me shkresë Nr 1883/1prot., dt 22.02.2022, Drejtoria Juridike dhe e Përputhmerise së Standarteve ka 

njoftuar KVO se OE ”GB Civil Engineering” është shpallur fitues në procedurën e prokurimit me objekt: 

”Supervizion punimesh përfundimi i punimeve në segmentet rrugore Ura e Kranese- Qafe Botë, Ura e 

Kranesë –Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor Shijan- Ura e Gajdarit” 

Sipas verifikimit stafi i paraqitur për këtë procedurë është i angazhuar në Kontratën Fituese. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "TAULANT" SHPK me adrese: Tirane 

Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr.5, Rruga "Gjik Kuqali", pallati nr.23/2, shkalla nr.1, 

apartamenti nr.1, kati I-rë., se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,350,000.00 (Një milion e treqind 

e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH totali i pikëve të marra 259.20 është identifikuar si Oferta e suksesshme.  

 

Me marrjen/publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit 

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

 

Konceptoi: E.Agalliu 

Miratoi: M.Shkurti 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

                                                                                                          Evis Berberi 

 

 

 


