
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Nr.__________ Prot. Tiranë, më_____._____.
2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[24.12.2019]

Për: BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIK “ SIRETA 2F & EURO-ALB”

Tiranë, Paskuqan, lagjia Babru Fushe, Komuna Paskuqan

Procedura e prokurimit: Pune/ Procedure e Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-40395-10-22-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i Ures së Dragotit” me fondin limit
15.394.347,42 Lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së)

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 28 Tetor 2019 [Nr.43]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. “SIRETA 2F & EURO-ALB” NUIS: K51501008J /  K66613407H

Vlera: 9.222.222 (nente milion e dyqind e njezete e dy mije e dyqind e njezete e dy) leke

2. “SMO UNION & BLERIMI” J66902042Q / J62903384G



Vlera: 9.886.970 (nente milion e teteqind e tetedhjete e gjashte mije e neteqind e

shtatedhjete) leke

3. “ERAL CONSTRUCTION COMPANY & STERKAJ” K82230002K / J68310708M

Vlera: 9.916.438 (nente milion e nenteqind e gjashtembedhjete mije e katerqind e tridhjete e

tete) leke

4. “LEON KONSTRUKSION” NUIS: K71820009I /  

Vlera: 11.084.310,86 (njembedhjete milion e tetedhjete e kater mije e treqind e dhjete presje

tetedhjet e gjashte) leke

5. “FLED” NUIS: K17621104C/  

Vlera: 11.585.914 (njembedhjete milion e peseqind e tetedhjete e pese mije e nenteqind e

katermbedhjete) leke

6. “2T” NUIS: K01731001M/  

Vlera: 11.854.589,30 (njembedhjete milion e teteqind e pesedhjete e kater mije e peseqind e

tetedhjete e nete presje tridhjete) leke

7. “VELLEZRIT HYSA” NUIS: K12911201C /  

Vlera: 13.036.691 (trembedhjete milion e tridhjete e gjashte mije e gjashteqind e nentedhjete e

nje) leke

8. “KACDEDJA” NUIS: K51712017A/  

Vlera: 13.085.285,32 trembedhjete milion e tetedhjete e pese mije e dyqind e tetedhjete e

pese presje tridhjete e dy) leke

9. “INERTI” NUIS: J66926804L  

Vlera: 13.086.375,57 (trembedhjete milion e tetedhjete e gjashte mije e treqind e shtatedhjete

e pese presje pesedhjete e shtate) leke

10. “NIKA & RIVIERA” NUIS: J76705047U / J66903244D 



Vlera: 13.248.825 (trembedhjete milion e dyqind e dyzete e tete mije e teteqind e njezete e

pese) leke

11. “BESA3-2006 & Ndregjoni” NUIS: K86728006J / K31329048I 

Vlera: 13.736.626 (trembedhjete milion e shtateqind e tridhjete e gjashte mije e gjashteqind e

njezete e gjashte) leke

12. “B-93” NUIS: J62903508R /  

Vlera: 14.083.860 (katermbedhjete milion e tetedhjete e tre mije e teteqind e gjashtedhjete)

leke

13. “AGI KONS” NUIS: K21622001M/  

Vlera: 14.552.485 (katermbedhjete milion e peseqind e pesedhjete e dy mije e katerqind e

tetedhjete e pese) leke

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1.“BESA3-2006 & Ndregjoni” NUIS: K86728006J / K31329048I

Pikërisht për arsyet e mëposhtme

Bashkimi I Operatoreve ekonomik " BESA3-2006 & Ndregjoni” nuk kualifikohet pasi nuk

ploteson kriteret e kerkuar ne DST. Nuk kane paraqitur dokumentacionin si me poshte:

• BOE “BESA 3-2006” SHPK & “NDREGJONI” SHPK nuk kane paraqitur deklaraten

me shkrim nga administratori i subjektit per te deshmuar se kane paguar te gjitha detyrimet e

taksave dhe tarifave vendore, gje qe bie ndesh me piken 2.2.3 te Kritereve te Veçanta te

Kualifikimit (Kapaciteti ekonomik dhe financiar)

• Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ka paraqitur asnje dokument per te

provuar se ka realizuar pune te ngjashme, gje qe bie ndesh me piken 2.3 te Kritereve te

Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik)

• Operatori ekonomik “NDREGJONI” SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te Kritereve te

Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi Ing Fitim Doda i deklaruar nga Administratori

i shoqerise si Drejtues Teknik eshte Ing Hidroteknik dhe jo Ing Ndertimi sic eshte kerkuar ne

DST.

• Operatori ekonomik “NDREGJONI” SHPK nuk ploteson piken 2 gj te Kritereve te

Vecanta te Kualifikimit lidhur me shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara te energjise

elektrike, mbeshtetur ne kerkesat e Nenit 74/3 te VKM-se Nr. 914, date 29.12.2014. Operatori



“NDREGJONI” SHPK me vertetimin e debise me nr. 8408, date 02.10.2019 te leshuar nga

OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane nuk konfirmon shlyerjen e te gjitha detyrimeve te maturuara

te nergjise elektrike te kontratave te energjise, pasi nuk ka shlyer faturen e muajit Shtator 2019.

Mbeshteur ne Nenin 9 (Pagesa dhe afati per kryerjen e saj), paragrafi 9.1 te kontrates se

miratuar me Vendimin e ERE nr. 109, date 21.10.2011 “Per miratimin e kontrates se furnizimit

me energji elektrike te klienteve jo-familjare” percaktohet shprehimisht qe: Klienti do te

paguaje detyrimin e percaktuar ne faturen mujore te konsumit te energjise elektrike (titull

ekzekutiv), si dhe kur eshte rasti kamatevonesat perkatese dhe pagesen e rilidhjes se energjise,

jo me vone se diten e fundit kalendarike te muajit pasardhes te atij te faturuar.

o Bazuar ne deklarimet e deklaruesit (perfaqesuesit ligjor) z. Xhetan Ndregjoni

vertetojme se kerkuesi “NDREGJONI” SHPK nga verifikimet e kryera ne Sistemin e faturimit,

per kontraten/kontratat (me kod) 12 kontrata siaps listes bashkelidhur titular i se ciles/cilave

eshte Ndregjoni (Zyra) rezulton te kete ne total 0 leke detyrime per faturat e energjise

elektrike, vlere e llogaritur deri ne daten 02.10.2019 pa perfshire faturen koherente te muajit

Shtator 2019.

o Vertetimi leshohet me kerkesen e “NDREGJONI” SHPK ne zbatim te VKM Nr. 914,

date 29.12.2014 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” dhe jo me vone se 5 (pese)

dite nga data e depozitimit te kesaj kerkese.

• Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 te te Kritereve te

Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi Ing Iza Muja deklaruar nga Administratori i

shoqerise si Drejtuese Teknike nuk eshte e pasqyruar si e tille ne Liçencen e shoqerise.

• Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK nuk ploteson piken 2.3.8 te Kritereve te

Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik), pasi nuk ka paraqitur asnje dokument qe te provoje

se ka te punesuar 1 Mjek ne kompanine e tij, gje e cila bie ndesh me VKM-në nr.692 datë

13.12.2001, e ndryshuar, i cili eshte i detyrueshëm për ndërmarrje ku të punësuar janë jo më

pak se 15 punonjës. E ka mjekun, kontrolloje mire.

• Operatori ekonomik “BESA 3-2006” SHPK ka deklaruar vleren e kontributeve te Ing

se Ndertimit Iza Muja ne vleren 23.000 leke, gje e cila bie ne kundershtim me legjislacionin ne

fuqi.

• BOE “BESA 3-2006” SHPK & “NDREGJONI” SHPK nuk kane arritur te paraqesin

dokumentacionin perkates te kerkuar ne DST per sa i perket makinerive/mjeteve si me poshte:

• Kamionçine 5 ton 1 cope

• Furçe teli (metalike) 10 cope

• Makineri pastrimi me rere kuarci me presion (garned 0.2-0.6 mm) per pastrim

ndryshku 1 cope.

• Per sa i perket mjetit te marre me qira nga OE “BESA 3-2006” SHPK si: Autopompe

betoni eshte paraqitur vetem kontrata e qirase, duke mosplotesuar piken 2.3.9 te Kritereve te

Vecanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik).



* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatoreve “SIRETA

2F & EURO-ALB” ” shpk , me adrese ; Tiranë, Paskuqan, lagjia Babru Fushe, Komuna

Paskuqan, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 9.222.222 (nente milion e

dyqind e njezete e dy mije e dyqind e njezete e dy) lekë, është identifikuar si oferta e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Rrugor Shqiptar, Adresa rruga “Sami
Frashëri nr.33”, Tiranë, Tel/Fax +355 4 223448, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej 9.886.970 (nente milion e teteqind e tetedhjete e gjashte mije e neteqind e
shtatedhjete) lekë , siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.12.2019

Ankesa : Ankesa nuk Ka
Konceptoi: M. Shkurti
Miratoi: V.Hodaj

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Ergys Verdho


