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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE E PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

 

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

04.07.2022 

 

Drejtuar:                                    Operatorit Ekonomik “BAMI”  

FUSHE KRUJE Rruga Kameras 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e Hapur - Punë - prokurim publik me mjete 

elektronike” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-31014-05-27-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rehabilitim i rrugës së ish repartit ushtarak për në 

aeroportin e Rinasit”  

Fondi limit: 33,324,063.85 (tridhjetë e tre milion e treqind e njëzet e katër mijë e 

gjshtëdhjetë e tre pikë tetëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 3 muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 72, datë 6 Qershor 2022  

 

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. OE “A.L-ASFALT”                                                                                          K81511508A 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                         Numri i NIPT-it 

Vlera: 31.991.100 (tridhjetë e një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e një mije e njëqind) Lekë 

pa TVSH 

 

2. OE “BAMI”                                                                                                        J94416206R 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                         Numri i NIPT-it 

Vlera: 32,873,500.00 (tridhjetë e dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tre mije e pesëqind) 

Lekë pa TVSH 

 

3. BOE “PEPA GROUP” & “NIKA”                                          L42215009L & J76705047U 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                Numri i NIPT-it 

Vlera:  27,062,228.48 (njëzet e shtatë milion e gjashtëdhjetë e dy mijë e dyqind e njëzet e tetë 

pikë dyzet e tetë) Lekë pa TVSH 

 

4. BOE “S.M.O.UNION” & “ZENIT&CO”                              J66902042Q & K61731002D 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                Numri i NIPT-it 

Vlera: 26,546,350.00 (njëzet e gjashtë milion e pesëqind e dyzet e gjashtë mijë e treqind e 

pesëdhjetë) Lekë pa TVSH 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. OE “A.L-ASFALT”                                                                                         K81511508A 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                         Numri i NIPT-it 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ A.L-ASFALT» shpk  sh.p.k 

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  2.3.5 
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2.3.5 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të 

disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas 

përcaktimeve në DST.  

Nga Operatori Ekonomik stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për 

realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi eshte i deklaruara në një objekt 

tjetër te shpallur fitues pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarte të 

Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i 

angazhuar në kontrata të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese. 

 

 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës  2.3.9 

2.3.9 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet 

dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST 

Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / 

makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara 

në një objekt tjetër te shpallur fitues pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat 

Standarte të Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të 

jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues” 

 

2. BOE “PEPA GROUP” & “NIKA”                                          L42215009L & J76705047U 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                Numri i NIPT-it 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik “ PEPA GROUP 

& NIKA» shpk  sh.p.k 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  2.3.5 

2.3.5 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të 

disponojë personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas 

përcaktimeve në DST.  

Nga Operatori Ekonomik stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshëm për 

realizimin e kësaj kontrate në këtë procedurë prokurimi eshte i deklaruara në një objekt 

tjetër te shpallur fitues pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat Standarte të 

Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i 

angazhuar në kontrata të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese. 

 

 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës  2.3.9 
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2.3.9 Operatori ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet 

dhe pajisjet e nevojshme sipas përcaktimeve në DST 

Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin e mjeteve / pajisjeve / 

makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara 

në një objekt tjetër te shpallur fitues pranë Autoritetit Kontraktor. Bazuar në Dokumentat 

Standarte të Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e Operatorit nuk duhet të 

jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në procedura të shpallura fitues” 

 

3. BOE “S.M.O.UNION” & “ZENIT&CO”                              J66902042Q & K61731002D 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                                Numri i NIPT-it 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik “ S.M.O UNION 

& ZENIT & CO» shpk  sh.p.k 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 1  

       1.  Ofertuesi duhet të paraqesë: 

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, 

 

       Nga Operatori “Zenit & Co” nuk eshte paraqitur formulari permbledhes i vetedeklarimit.  

  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4 

        2.3.4 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet 

të disponojë fuqi punëtore minimalisht 30 (tridhjetë) persona. Për përmbushjen e këtij 

kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të 

punonjësve  për periudhën Nëntor 2021 - Prill 2022, në formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit,  sipas shtojcës nr. 8. 

 

 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës  2.3.6 

2.3.6 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe 

stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më 

poshtë: 

 

1 (një) Inxhinier Ndërtimi  

1 (një) Inxhinier Topograf / Gjeodet 

1 (një) Inxhinier Mekanik 

1 (një) Inxhinier Elektrik 
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*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “BAMI” me 

adresë FUSHE KRUJE Rruga Kameras, regjistruar me NUIS J94416206R, se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 32,873,500.00 (tridhjetë e dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tre 

mije e pesëqind) Lekë pa TVSH/ totali i pikëve të marra sipas sistemit [255.00], 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:  B. Daci 

Pranoi:      M. Shkurti 

                               DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

        Evis Berberi 


