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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

15.08.2022 

 

Drejtuar:                                       G.P.G COMPANY SHPK 

Fier Lushnje Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe,tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane 

Rotondos se Plukut. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur - Shërbime - prokurim  me mjete elektronike” 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-35618-07-06-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e 

Gjormit - Brataj - Ura e Laskos” 

Fondi limit: 34.351.306,92 (tridhjetë e katër milion e treqind e pesëdhjetë e një mijë e 

treqind e gjashtë presje nëntëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 30 muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 94, datë 12 Korrik 2022  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   

 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
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1. BOE DON JURGE & NDERTIMI shpk                               K33005405Q / K11325002C                

  

Vlera: 29.419.845 (njëzet e nëntë milion e katërqind e nëntëmbëdhjetë mijë e tetëqind e 

dyzet e pesë) lekë pa tvsh. 

 

2. “SHKELQIMI 07” sh.p.k                                                                                K68121808W                                                                                                         

Vlera:  30.492.000 (tridhjetë milion e katërqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë pa tvsh. 

 

3. BOE MF INVEST GROUP & MANE/S                                   L71830010R / J64103865K 

 

Vlera:  30.563.358 (tridhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e treqind e 

pesëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. 

 

4. RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN                                                J62904264O 

 

Vlera: 33.320.767,71 (tridhjetë e tre milion e treqind e njëzet mijë e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë e shtatë presje shtatëdhjetë e një) lekë pa tvsh. 

 

5. B93 II                                                                                                                  L52209050O                                                                                      

                                                                                                        

Vlera: 19.316.640 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e 

gjashtëqind e dyzet) lekë pa tvsh. 

 

6. G.P.G. COMPANY SHPK                                                                               J64324443V 

 

Vlera: 32.438.364 (tridhjetë e dy milion e katërqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e 

gjashtëdhjetë e katër) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. BOE DON JURGE & NDERTIMI shpk                                 K33005405Q / K11325002C                 

2. “SHKELQIMI 07” sh.p.k                                                                                 K68121808W                                                                                                         
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3. BOE MF INVEST GROUP & MANE/S                                   L71830010R / J64103865K 

4. RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN                                                  J62904264O 

5. B93 II                                                                                                                   L52209050O                                                                                      

 

Arsyet e skualifikimit si më poshtë: 

1. Skualifikohet oferta e paraqitur BOE DON JURGE & NDERTIMI shpk, 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 2.2.1 Operatorët 

ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron vjetore për vitet 

financiare 2019, 2020, 2021, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së 

kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se  vlera e parashikuar e kontratës që prokurohet (jo më e 

vogël se vlera e fondit limit). 

       

-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 tre 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 tre 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.  

Puna e ngjashme e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve ekonomik nuk plotëson përqindjen   

pjesëmarrëse të secilit në këtë bashkim operatorësh.  

 

-Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4 Operatori  ekonomik 

pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë 

personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, sipas kerkesa te DST. Njeri nga ing 

te deklaruar per kete procedure, eshte deklaruar dhe ne  formularin e vetëdeklarimit te nje 

operatori tjeter pjesëmarres ne kete procedure,  kjo ne  kundershtim me 

kushtet e pergjithshme dhe te vecanta te DST, si edhe me deklaraten mbi angazhimin e stafit  

ne kontrata te tjera.  

 

-Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori  

ekonomik, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe stafin 

mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kerkesave te  

DST 
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Nga BOE nuk eshte paraqitur - 1 (një) Inxhinier Topograf / Gjeodet. 

 

2. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “SHKELQIMI 07” 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 2.3.1 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 tre 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 tre 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.  

 

-Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori  

ekonomik, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe stafin  

mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), sipas kerkesa te 

DST 

 

-Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.4.2 Grafiku 

(rehabilitimi i punimeve).   Nga Operatori Ekonomik nuk eshte paraqitur Grafiku 

(rehabilitimi i punimeve) 

 

3. Skualifikohet oferta e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomikë MF INVEST 

GROUP & MANE/S, 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 tre 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 tre 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.  

Puna e ngjashme e paraqitur nga Bashkimi i Operatoreve Ekonomikë nuk plotëson  

përqindjen pjesëmarrëse të secilit në këtë bashkim operatorësh. 

 

-Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4 Operatori  

ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të  
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disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, sipas kerkesave te DST  

dhe 2.3.5 Operatori ekonomik, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet  

të ketë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e  

shoqërisë), sipas kërkesave të DST. 

Nga BOE ka mospërputhje të stafit të deklaruar për këtë procedurë.  

 

-Nuk ka plotësuar Kushtet e Përgjithshme të Përzgjedhjes / Kualifikimit, konkretisht:  

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, 

përqindja e pjesëmarrjes në bashkim dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej 

anëtarëve të bashkimit. Nga BOE kjo përqindje nuk është pasqyruar saktë në ofertë.  

 

 

4. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik RRUGA URA ASFALTIM NR.2 

ELBASAN, 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 Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit  

- Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të 

tjera, Formulari Permbledhes i Vetedeklarimit  duhet të paraqitet edhe nga subjekti 

mbështetës.  

- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, 

ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e 

nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë 

qëllim. 

 

         Gjithashtu, Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës 9 i paraqitur nga 

Operatori Ekonomik nuk është plotësuar saktë. Në të vihen re gabime në stafin e 

paraqitur. 

 

5. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik B 93 II,  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 2.3.4 Operatori ekonomik 

pjesëmarrës, për realizimin e shërbimeve/punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë 

personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, sipas kerkesave te DST 

Njeri nga ing te deklaruar per kete procedure, eshte deklaruar dhe ne  formularin e  

vetëdeklarimit te nje operatori tjeter pjesëmarres ne kete procedure,  kjo, ne  kundershtim me 

kushtet e pergjithshme dhe te vecanta te DST, si edhe me deklaraten mbi angazhimin e stafit 

ne kontrata te tjera.  
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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 kerkuara ne 

DST. Nga Operatori Ekonomik mjete te disponueshme per realizimin e kesaj kontrate ne kete 

procedure prokurimi janë të deklaruara në një objekt tjetër ne proces ndertimi pranë Autoritetit 

Kontraktor, kjo, ne kundershtim me DST ne te cilat percaktohet se: *Makineritë e mësipërme 

nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera, apo të deklaruara ne procedura te 

shpallura fituese. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE G.P.G COMPANY SHPK me 

adresë: Fier Lushnje Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe,tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, 

prane Rotondos se Plukut, me NUIS: J64324443V, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

32.438.364 (tridhjetë e dy milion e katërqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e 

gjashtëdhjetë e katër) lekë pa tvsh / totali i pikëve të marra sipas sistemit [246.3], 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:   E.Agalliu 

 

                                   

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


