
1 | 6 

 
AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

      

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

08/11/2022 

 

Drejtuar:                                                 ALB-BUILDING  

TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Asim Vokshi, ndertesa nr.14, hyrja 4, 

apartamenti 6, kodi postar 1016 dhe Godine Banimi dhe sherbimi 5 dhe 9 kat me 2 

kat parkimi nentoke, Njesia Strukturore G-14, (pjese e TR/456) 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E Hapur – Punë publike-- Mbi kufirin e lartë Monetar - prokurim  

me mjete elektronike”. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-42845-09-21-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë Thanë, (Faza 1)” 

 

Fondi limit: 2,499,999,989.6 (dy miliard e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë milion e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e nëntë presje gjashtë) Lek pa TVSH / 

21,418,779.89 EUR pa TVSH (kursit i këmbimit, 1 (një) Euro këmbehet me 116.72 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. 131, datë 26.09.2022   

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në  
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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.  ALB - STAR 

                                                                                                                            J62903512W 

Vlera:  2,211,102,053.92 (dy miliard e dyqind e njëmbëdhjetë milion e njëqind e dy mijë e 

pesëdhjetë e tre pike nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH 

 

2.   2 T          

                                                                                                                             K01731001M       

Vlera:  2,382,662,629.41 (dy miliard e treqind e tetëdhjetë e dy milion e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e dy mijë e gjashtëqind e njëzet e nëntë pike dyzet e një ) lekë pa TVSH. 

 

3.  ALB-BUILDING 

                                                                                                                                J69102508C 

Vlera:  2,183,763,746.61  (dy miliard e njëqind e tetëdhjetë e tre milion e shtatëqind e 

gjashtëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzet e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e një ) lekë pa TVSH. 

 

4.   A. N. K. 

                                                                                                                               J92408001N 

 

Vlera:  2,450,561,316.71 (dy miliard e katërqind e pesëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë 

e një mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë pikë shtatëdhjetë e një) lekë pa TVSH. 

 

  

 5.  BOE         4 A-M &  G.P.G. COMPANY 

                                                                                                      K92005016L / J64324443V 

 

Vlera : 1,912,363,747.67 ( një miliard e nëntëqind e dymbëdhjetë milion e treqind e 

gjashtëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzet e shtatë pikë gjashtëdhjetë e shtatë ) lekë pa 

TVSH. 

 

 

6.  "GENER 2" 

                                                                                                                                                          K58615301M 
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Vlera : 2,490,520,000.90 (dy miliard e katërqind e nëntëdhjetë milion e pesëqind e njëzet mijë 

pikë nëntëdhjetë) lekë pa TVSH. 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.  2 T 

                                                                                                                                 K01731001M 

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “2T” sh.p.k pasi nuk ka arritur te 

paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te 

kerkuara ne DST , konkretisht; 

 

 

1. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, 

për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo 

domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë),  

 * Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te 

deklaruara në procedura të shpallura fituese.” 

Stafi i vetdeklaruar nga Operatori është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në 

procedura të shpallura fituese 

 

 

2. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik 

pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas 

përcaktimeve në DST  

• Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara 

ne procedura te shpallura fitues” 

Operatori nuk ka plotësuar numrin e mjeteve dhe makinerive të kërkuara 

 
2.  A. N. K. 

                                                                                                                                    J92408001N        

 

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

       

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “A.N.K. ” sh.p.k pasi nuk ka arritur te 

paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te 

kerkuara ne DST , konkretisht; 

 

1. Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.1 a,b ”Operatori 

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

Operatori nuk ka arritur të paraqesë dokuemntat që vërtetojnë punën e ngjashme 
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2. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, 

për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo 

domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), 

 

 * Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te 

deklaruara në procedura të shpallura fituese.” 

Operatori nuk ka plotesuar numrin e stafit të kërkuar në DST. 

 

 

3. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik 

pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas 

përcaktimeve në DST  

• Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara 

ne procedura te shpallura fitues” 

Operatori nuk ka plotësuar numrin e mjeteve dhe makinerive të kërkuara 

 

 
 

3.  BOE     4 A-M &  G.P.G. COMPANY 

                                                                                                                                K92005016L / J64324443V 

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “4 A-M &  G.P.G. COMPANY” sh.p.k 

pasi nuk ka arritur te paraqese  dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te 

gjithe kritereve te kerkuara ne DST.  

 

1. Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.1 a,b ”Operatori ekonomik 

duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme”  

BOE nuk plotëson punën e ngjashme sipas kërkesës në DST 

 

2. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, për 

realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo 

domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë),  

 * Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara 

në procedura të shpallura fituese.” 

Stafi i vetdeklaruar nga BOE është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura 

të shpallura fituese 
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3. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik 

pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas 

përcaktimeve në DST  

• Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne 

procedura te shpallura fitues” 

Mjetet dhe pajisjet e vetdeklaruara nga BOE janë të angazhuara në kontrata të tjera, apo te 

deklaruara në procedura të shpallura fituese      

 

 

4. "GENER 2" 

 

                                                                                                                                        K58615301M 

 

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik "GENER 2" sh.p.k pasi nuk ka arritur 

te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve 

te kerkuara ne DST, me konkretisht 

1. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 “Operatori ekonomik, 

për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo 

domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë),  

 * Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te 

deklaruara në procedura të shpallura fituese.” 

Stafi i vetdeklaruar nga Operatori është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në 

procedura të shpallura fituese 

2. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 “Operatori ekonomik 

pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme sipas 

përcaktimeve në DST  

• Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara 

ne procedura te shpallura fitues” 

Mjetet dhe pajisjet e vetdeklaruara nga Operatori janë të angazhuara në kontrata të tjera, apo te 

deklaruara në procedura të shpallura fituese 

 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ALB-BUILDING  sh.p.k me 

adrese: TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Asim Vokshi, ndertesa nr.14, hyrja 4, 
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apartamenti 6, kodi postar 1016 dhe Godine Banimi dhe sherbimi 5 dhe 9 kat me 2 kat 

parkimi nentoke, Njesia Strukturore G-14, (pjese e TR/456) me NUIS: J69102508C se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 2,183,763,746.61  (dy miliard e njëqind e tetëdhjetë e tre milion 

e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzet e gjashtë pikë gjashtëdhjetë e një ) 

lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra sipas sistemit  [264.15], është identifikuar si oferta e 

sukseshme. 

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 

Pranoi:      M. Shkurti 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


