
 

 
 

 

 
AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

      Nr.__________ Prot.                                         Tiranë, më_____._____. 2020 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[15.12.2020] 

 

BASHKIMIT TE OPERATOREVE EKONOMIKË  “SALILLARI” & “UTS -01””  

Tirane Vore Lagjja" Vore", Rruga e Vjetër , Vore-Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, 

Kati i tretë, Nr.5. 

 

Procedura e prokurimit: Pune/  Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75863-10-17-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim i rrugës, lidhja e Autostradës  Milot – Morinë 

me Aeroportin e Kukësit”, me fondin limit 599.492.271,37  lekë (pa përfshirë vlerën e 

TVSH-së,  REF-75863-10-17-2020. Afati i kontrates 7 muaj e 25 dite 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):  Buletini i Njoftimeve  26 Tetor 2020 [Nr.91] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X   

 

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

 

1. “4A-M” & “BE-IS” & C.E.C Group”        

NUIS:  K92005016L / K71412003A / L11807013M  

 

Vlera: 420.000.000 (katerqind e njezete milion) Leke 

 

2. “CURRI” & “VELLEZRIT HYSA”   NUIS: J67902718S  / K12911201C 



 

 
 

 

  

Vlera: 433.000.000 (katerqind e tridhjete e tre milion)  leke   

 

3. “KEVIN CONSTRUCTION”                         NUIS: K71401004W  

 

Vlera: 491.600.000 (katerqind e nentedhjete e nje milion e gjashteqind mije) Leke   

 

 

4. “VEGA & “ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUKSION” & 6D PLAN & MF 

INVEST”     NUIS: K01524006L / K91628013D  /  L62717405H  / L71830010R      

 

Vlera: 548.535.428,30 (peseqind e dyzete e tete milion e peseqind e tridhjete e pese mije e 

katerqind e njezete e tete presje tridhjete)  leke   

 

5. “SALILLARI” & “UTS -01”      NUIS: J62903125G / K71818014L        

 

Vlera: 567.719.180,99 (peseqind e gjashtedhjete e shtate milion e shtateqind e nentembedhjete 

mije e njeqind e tetedhjete presje nentedhjete e nente)  leke   

 

6. “FUSHA”      NUIS: J61922018S /       

 

Vlera: 584.505.000 (peseqind e tetedhjete e kater milion e peseqind e pese mije)  leke   

 

7. “ ED KONSTRUKSION”  NUIS: K61625001I  

 

Vlera:  592.298.410 (peseqind e nentedhjete e dy milion e dyqind e nentedhjete e tete mije e 

katerqind e dhjete)  leke   

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1“4A-M” & “BE-IS” & C.E.C Group”        

NUIS:  K92005016L / K71412003A / L11807013M  

2“CURRI” & “VELLEZRIT HYSA”   NUIS: J67902718S  / K12911201C 

3.“ KEVIN CONSTRUCTION”                         NUIS: K71401004W  

4. “VEGA & “ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUKSION” & 6D PLAN & MF          

      INVEST”     NUIS: K01524006L / K91628013D  /  L62717405H  / L71830010R  

5.   “FUSHA”      NUIS: J61922018S   

6. “ ED KONSTRUKSION”  NUIS: K61625001I 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



 

 
 

 

I.Bashkimi I Operatoreve ekonomik “4A-M” & “BE-IS” & C.E.C Group”, nuk 

kualifikohet, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena 

ne dokumnetet e tenderit,  arsyet e skualifikimit jane: 

 

Bashkimi I operatoreve ekonomik nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3   te 

kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit  per objektin  per sa i perkete ”Pervojes 

se sukseshme ne realizimin e puneve te ngjashme ” BOE “4-AM” dhe“Be- IS” sh.p.k “ 

Nisur nga  variantet e kerkuara ne termat e references operatori ekonomik duhet te kete 

realizuar me sukses gjate tre viteve te fundit pune te ngjashme nyje ne disnivel ( interchange) 

ne akse kombetare autostrada.” 

OE:”BE-IS “ka paraqitur pune te ngjashme  qe jane kryesisht Sistemi Asfaltim /Rehabilitim 

rruge  te cilat nuk jane sipas kriterit te kerkuar ne DST. Ne to  nuk perfshihet ndertimi i nje 

nyje ne disnivel (interchange) ne akse kombetare autostrada.  

Ky OE nuk e ploteson kete kriter. 

OE:“4 AM”ka paraqitur si pune te ngjashme objektin:“Ndertim rruga Unaza e Re  e Tiranes 

Komuna e Parisit –Shkolla Teknologjike,pjesa e mbetur km 0÷0.640 “si dhe shtese punimesh 

te ketij objekti. Punimet jane realizuar nga BOE:”4AM+ED-Konstruksion”. Ne aktmarreveshje 

midis BOE realizimi i punimeve te Kapitullit B2 ne preventivin e ketij objekti “Punimet per 

Veprat e Medha (me HD 10-30M) jane percaktuar qe te realizohen(100%)  nga OE:”ED-

Konstruksion“ . 

Punimet e kryera  OE:“4 AM” nuk perfshijne ndertimin e nje nyje ne disnivel (interchange) 

ne akse kombetare autostrada.  

Ky OE nuk e ploteson kete kriter.  

 

Bashkimi i Operatoreve Ekonomik nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3.11/a   

te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit Shoqerite: “4-AM” &“Be- IS” & “Cec 

Group” sh.p.k, nuk kane paraqitur te sakte dokumentacionin e kerkuar ne DST per Fabriken se 

Asfaltit. 

OE: “Be- IS” sh.p.k  pjese e BOE:” 4-AM” &“Be- IS” & Cec Group” sh.p.k ka deklaruar ne 

shtojcen 10  se ka mare me qera Fabrike Asfalti. 

Ne  kontraten e qirase nuk eshte percaktuar objekti qe do te furnizohet dhe konkretisht 

objekti qe prokurohet ;“Ndertim i rruges,lidhja e Autostrades Milot-Morine me Aeroportin e 

Kukesit“ 

Kjo kontrate eshte lidhur midis shoqerise :BAMI”shpk  dhe B.O.E:”BE-IS“shpk +Griald“shpk 

dhe jo me BOE: “4-AM” &“Be- IS” & “Cec Group” sh.p.k ,pjese e ketij konkurimi.Kjo 

kontrate nuk mund te merret e sakte per kete objekt . 

 

OE: “CEC Group” sh.p.k, ne kete procedure konkurimi eshte pjese e BOE:” 4-AM” &“Be- IS” 

& “Cec Group” me pjesemarrje 3% ne zbatimin e kesaj kontrate nuk ka te paraqitur asnje 



 

 
 

 

mjet ne pronesi ose me qera  (sipas perqindjes qe projektuesi disponon duhet te paraqese 1-2 

mjete (53 mjete x 3% =1.59). 

Bazuar ne DST. Shenim:  Në rastin kur OE ofertues, kontrakton një operator tjetër ekonomik, 

për kryerjen e shërbimit të projektimt, oferta do të ishte në kushtet e bashkimit të operatorëve 

ekonomik për ekzekutimin e kontratës, e për rrjedhim, duhet të përmbushen kushtet e nenit 74 

të VKM nr.914, datë 29.12.2014, dhe ne kete rast operatori qe ka ne object te veprimtarise 

fushen e projektimit do duhet te paraqese edhe dokumentacionin e meposhtem: 

…..2.3.11 Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per 

realizimin e kontrates. Per kete duhet te paraqese deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka 

ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik.  

 

 

OE:” BE-IS shpk  pjese e BOE:” 4-AM” &“Be- IS” & Cec Group” sh.p.k,  ka deklaruar se ka 

ne pronesi Autobitumatrice ne pronesi. Dokumetat e dhena jane jo te plota per te vertetuar kete 

makineri. Ne dokumentat e dhena ka nje bot-bitumatrice te vene mbi kamion me targe 

AA782FA dhe nuk ka paraqitur Certifikate transporti mallrash te rrezikshme brenda vendit dhe 

certifikaten e konformitetit te cisternes. 

 

 

II. Bashkimi I Operatoreve ekonomik “CURRI” & “VELLEZRIT HYSA & Gjeokonsult 

& CO”, nuk kualifikohet,  pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me 

kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit,  arsyet e skualifikimit jane: 

 

*B O E nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3   te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit  per objektin  per sa i perkete ”Pervojes se sukseshme ne 

realizimin e puneve te ngjashme ”BOE: “Curri & Vellezerit Hysa & Gjeokonsult” sh.p.k nuk 

ploteson Piken 2.3 Per Kapacitetin Teknik, pasi ne te gjitha kontratat e tyre nuk perfshihet 

ndertimi i nje nyje ne disnivel (interchange) ne akse kombetare autostrada. 

sipas kriterit te percaktuar ne D.S.T 

 

*B O E nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3.14  te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit. BOE: “Curri & Vellezerit Hysa & Gjeokonsult” sh.p.k  referuar 

dokumentacionin e kerkuar ne DST nuk ka paraqitur: 

a- Licensë kodi III.2.B” Grumbullim dhe Transporti i Mbetjeve Urbane”. 

b- Licensë kodi III.2.B”  Për grumbullimin dhe Transportin  e  Mbetjeve nga Ujrat e Ndotura”. 

 

*B.O.E nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3.5/b   te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit.”BOE: “Curri & Vellezerit Hysa & Gjeokonsult” sh.p.k referuar 

kerkeses se DST  2.3.5 /b,  



 

 
 

 

OE “Curri” shpk ka paraqitur nje kontrate individuale pune per znj Alma Zeneli (me profesion 

agronom), Date 20.11.2020, por nuk ploteson kriterin e kerkuar ne b/ Operatori Ekonomik 

duhet te kete ne stafin e tij te punesuar të cilët të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për 

periudhën    Janar 2020- Gusht 2020.  

B.O.E nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3.5/b   te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit   

BOE: “Curri & Vellezerit Hysa & Gjeokonsult” sh.p.k referuar kerkeses se DST  2.3.5 /b, nga 

ana e OE “Curri” shpk eshte paraqitur nje kontrate individuale pune per z.Bledi Kasa  (me 

profesion inxhinier Elektronik),Date 20.11.2020, por nuk ploteson kriterin e kerkuar ne b/ 

Operatori Ekonomik duhet te kete ne stafin e tij te punesuar të cilët të figurojnë në listpagesat e 

shoqërisë për periudhën    Janar 2020- Gusht 2020.  

OE “Curri” Shpk ka ndryshuar formen e Shtojces 10 dhe Shtojces 11, 

B O E nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3.4 te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit. Kontrata e lidhur me projektuesin nuk eshte sipas DST 

Shenim:  Në rastin kur OE ofertues, kontrakton një operator tjetër ekonomik, për kryerjen e 

shërbimit të projektimt, oferta do të ishte në kushtet e bashkimit të operatorëve ekonomik për 

ekzekutimin e kontratës, e për rrjedhim, duhet të përmbushen kushtet e nenit 74 të VKM nr.914, 

datë 29.12.2014, dhe ne kete rast operatori qe ka ne objekt. 

B O E nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3.11 pika 2  te kritereve te vecanta 

te dokumentave te tenderit. OE: “Curri & Vellezerit Hysa & Gjeokonsult” sh.p.k referuar 

kerkesave te pikes 2.311 te DST (Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur jane ne 

pronesi, duhet të paraqitet dokumentacioni që vertetojne pronesine e mjetit:- çertifikaten e 

pronesise; -leja e qarkullimit; -çertifikaten e kontrollit teknik; siguracionin ; dhe fotot 

perkatese; ndersa per mjete te marra me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te 

paraqitet edhe kontrata e qerase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e 

vlefshme per te gjithe periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve),  nuk ka paraqitur  

foto per Cekic pneumatic, Paisje për hekurkthyes (tranxhe / elektrobango)., Pompa Uji, 

Gjenerator, Kokore, Jelekë, Fikëse zjarri, Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt.  

 

B. O. E nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3.11  te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit. BOE: “Curri & Vellezerit Hysa & Gjeokonsult” sh,p,k referuar 

kerkesave te pikes 2.311 te DST nuk ka paraqitur te plote numrin e Kamioneve Veteshkarkues 

5 deri ne 10 ton. 

sipas DST duhet te paraqesin 3 Kamioneve Veteshkarkues 5 deri ne 10 ton.nga BOE jane 

paraqitur 2.  

B O E  nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3.11 te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit.  BOE: “Curri & Vellezerit Hysa & Gjeokonsult” sh.p.k referuar 

kerkesave te pikes 2.311 te DST nuk ka paraqitur Kamiocine me Vinxh. 



 

 
 

 

B O E nuk ploteson kriterin per kapacitetin Teknik 2.3.11  te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit. BOE: “Curri & Vellezerit Hysa & Gjeokonsult” sh.p.k referuar 

kerkesave te pikes 2.311 te DST  ka paraqitur 2 Autopompa  Betoni.  

Por ne dokumenta jane 2 ( 1 Vellezerit Hysa dhe 1 Curri me kontrate qeraje ) Kontrata e qerase 

se Shoqerise Curri Shpk nuk eshte paraqitur sipas kritereve te tenderit (DST) - ndersa per 

mjete te marra me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe 

kontrata e qerase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme 

per te gjithe periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve.) Kontratat jane te 

pergjithshme. (Pa emer objekti dhe pa afat vlefshmerie sipas DST). 

Kontratat e Qerase se paraqitur nga  Shoqeria Curri Shpk  nuk jane perbajtur kritereve te DST . 

(ndersa per mjete te marra me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet 

edhe kontrata e qerase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e 

vlefshme per te gjithe periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve.) Kontratat jane 

te pergjithshme. (Pa emer objekti dhe pa afat vlefshmerie sipas DST). 

Shoqeria Vellezerit Hysa shpk ka paraqitur kontrate qeraje me nr 594Rep  nr456KOl date 

11.06.2018 e cila nuk eshte  sipas Kritereve te DST (ndersa per mjete te marra me qera 

krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qerase e cila 

duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen 

deri ne perfundimin e plote te punimeve.) Kontratat jane te pergjithshme. (Pa emer objekti 

dhe pa afat vlefshmerie sipas DST).  

Shoqeria  Gjeokonsult& Co  nuk ka paraqitur  Vertetimi e OSHEE, Liste pagesat ,vertetim 

xhiro, Vertetimin e tatimeve, shtojcat dhe deklaratat. 

 

III.Operatoreve ekonomik “ KEVIN CONSTRUCTION”, nuk kualifikohet,  pasi nuk ka 

paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit,  

arsyet e skualifikimit jane: 

 O E nuk ploteson, kriterin 2.3.2 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. 

Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punesim mesatar, me jo më pak se 350 punonjes, 

për periudhën (Janar 2020 – Shtator 2020).  

 kriterin 2.3.3 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. O E nuk disponon 

pikat e liçenses se zbatimit, NS-7-B, NS-18-C. 

 kriterin 2.3.4 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. O E nuk ka 

paraqitur projektues. 

 kriterin 2.3.5/A te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. O.E nuk ka 

paraqitur dokumentacion per 1 (nje) ing.gjeodet  dhe 1(nje) ing.ndertimi . 

 kriterin 2.3.5/B te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. O E nuk ka 

paraqitur dokumentacion per 1(nje) ing Hidroteknik, 1(nje) Ing mekanik, 1(nje) ing 

Ndertimi 1(nje) agronom dhe 1(nje) ing.elektrik . 



 

 
 

 

 kriterin 2.3.7 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. O E nuk ka 

paraqitur dokumentacion per 8 punonjes manovrator. 

 kriterin 1/gj te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. ka paraqitur 

vertetim OSHEE ne te cilen nuk perfshihet shlyerja e detyrimeve perfshire muajn Tetor 

2020.  

 kriterin 2.3.11 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. O E nuk ka 

paraqitur dokumentacion e kerkuar per mjetet  dhe  paisjet e nevojshme teknike per 

realizimin e kontrates. 

 nuk disponon licensat e kerkuara sipas pikes 2.3.14 te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit . Operatori ekonomik duhet te disponoje dhe paraqese: 

Licensë kodi III.2.B”Për grumbullimin dhe Transportin  e  Mbetjeve Inerte dhe Dherave”. 

Licensë kodi III.2.B” Për grumbullimin dhe Transportin  e  Mbetjeve nga Ujrat e Ndotura”. 

 

 

IV.Bashkimi i Operatoreve ekonomik “VEGA & Alko IMPEX GENERAL 

CONSTRUCTION dshh”, nuk kualifikohet,  pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne 

perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit,  arsyet e skualifikimit jane: 

O E nuk ploteson :kriterin per kapacitetin Teknik 2.3   te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit  per objektin  per sa i perkete ”Pervojes se sukseshme ne 

realizimin e puneve te ngjashme  

 B.O.E “Vega & Alko Impex General Construction & MF Invest Group & “Alko Impex 

Construction“ & “6D Plan” sh.p.k, nuk ploteson kriteret e kapacitetit Teknik ne teresi.  

Shoqeria “VEGA” shpk ka paraqitur si pune te ngjashme vetem 1 % nga 47 % qe duhet te 

plotesonte,  

Shoqeria “Alko Impex General Construction” sh.p.k ka paraqitur si pune te ngjashme vetem 

3.7 % nga 38 % qe ka paraqitur ne kontrate,  

Shoqerine “Alko Impex Construction” nuk ka te  paraqitur dokumentacion  

Shoqeria “MF Invest Group” shpk nuk ka te  paraqitur  dokumentacion. 

BOE: “Vega & Alko Impex General Construction & MF Invest Group” & “Alko Impex 

Construction “ &“6D Plan”sh.p.k  ne teresi nuk ploteson kriterin 2.3.11/a  e kerkuar per 

kapacitetin e makinerive. nuk ka paraqitur Kamjoncine me vinxh. 

            

 OE “Vega” sh.p.k, deklaron se ka mare makineri  me qera si me poshte: 

Kontrata e qerase me Nr 2167 REP ,Nr722-Kol, date 19.09.2020 , 

Kontrata e qerase me Nr 2112 REP, Nr705-Kol, date 16.09.2020,  

Kontrata e qerase me Nr 2113 REP, Nr706-Kol, date 16.09.2020 , 

Kontrata e qerase me Nr 2160 REP, Nr717-Kol, date 18.09.2020,  

Kontrata e qerase me Nr1685REP, Nr570-Kol, date 14.09.2020 . 

Ne keto kontrata nuk eshte percaktuar objekti ku do te perdoren keto mjete sipas kriterit 2.3.11: 



 

 
 

 

Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet 

dokumentacioni që vertetojne pronesine e mjetit:- çertifikaten e pronesise; -leja e qarkullimit; -

çertifikaten e kontrollit teknik; siguracionin ; dhe fotot perkatese; ndersa per mjete te marra 

me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qerase e 

cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen 

deri ne perfundimin e plote te punimeve. 

 

OE “Vega” sh.p.k, pjese  BOE:“Vega & Alko Impex General Construction & MF Invest 

Group” & “Alko Impex Construction “ &“6D Plan”sh.p.k  me pjesemarrje 47% nuk ploteson 

kriterin 2.3.11 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit, ku ne baze te % ne 

pjesemarrje duhet te vere ne dispozicion 25 mjete (53 mjete X 47% = 24.91)ka vene ne 

dispozicion 14 mjete 

 BOE: “Vega & Alko Impex General Construction & MF Invest Group & “Alko Impex 

Construction“ & “6D Plan” sh.p.k,nuk ploteson kriterin 2.3.4   te kritereve te 

vecanta te dokumentave te tenderit :License projektimi kategori A 2/b pika 3 

(vepra arti ne infrastrukture). 

 

BOE: “Vega & Alko Impex General Construction & MF Invest Group & “Alko Impex 

Construction“ & “6D Plan” sh.p.k nuk ploteson kriterin 2.3.5/b te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit. BOE: “Vega & Alko Impex General Construction & MF Invest 

Group & “Alko Impex Construction“ & “6D Plan” sh.p.k,  nuk ka paraqitur dokumentacion 

perkates per Agronomin. 

 

nuk ploteson  kriterin 2.3. te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. Ne kontraten 

e bashkepunimit te paraqitur ne tender nuk  evidentohet  perqindja e bashkepunimit te secilit 

operator.( nuk eshte e plote  mungon fleta 4  e kontrates se bashkepunimit -ndarja ne % te OE ) 

 OE “Vega” sh.p.k, nuk ka paraqitur deklarate per Drejtuesin Teknik sipas pikes 2.3.6 te 

kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. 

 OE “Vega” sh.p.k, ka paraqitur vertetim OSHEE me detyrime te pashlyera ne 

kundeshtim me kriterin.1 /gj te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit 

 OE “Vega” sh.p.k, nuk ploteson  kriterin 2.2.2 te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit ,nuk ka paraqitur Raportin e auditit per bilancin e vitit 2019. 

 OE;“Vega nuk ploteson  kriterin 2.2.3 te kritereve te vecanta te dokumentave te 

tenderit. OE;“ Vega“ ka paraqitur vertetimet per taksat vendore, por nuk ka paraqitur 

niptet e hapur ne Bashkine Durres dhe ne Rubik. 

 OE:“ Vega“ nuk ploteson  kriterin 2.3.8 te kritereve te vecanta te dokumentave te 

tenderit.  



 

 
 

 

 OE:“ Vega“ nuk ka paraqitur  “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e  shendetit ne 

pune”. 

 OE “6D Plan”sh.p.k nuk ploteson kriterin 1/gj te kritereve te vecanta te 

dokumentave te tenderit. OE “6D Plan”sh.p.k ka paraqitur vertetim OSHEE ne te 

cilen nuk perfshihet shlyerja e detyrimeve perfshire muajn Tetor 2020. 

 OE “Alko Impex Construction ”sh.p.k nuk ploteson  kriterin 2.2.2 te kritereve te 

vecanta te dokumentave te tenderit  rezulton se gjate vitit 2017,2018 ka qene me 

status pasiv si rrjedhoj nuk ploteson kriterin 2.2.2 . 

 

V.Operatoreve ekonomik “ FUSHA”, nuk kualifikohet,  pasi nuk ka paraqitur 

dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit,  arsyet e 

skualifikimit jane: 

 

 Kriterin 2.3.1/a te DST Operatori Ekonomik duhet te kete realizuar punë të ngjashme  

për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50% e fondit limit dhe që është 

realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit;Shënim: Nisur nga  variantet e kerkuara 

ne termat e references operatori ekonomik duhet te kete realizuar me sukses gjate tre 

viteve te fundit pune te ngjashme nyje ne disnivel ( interchange) ne akse kombetare 

autostrada 

                   mbasi puna e paraqitur nga OE nuk permban  kriterin e percaktuar ne shenim . 

 Kriterin 2.3.4 te DST (license projektimi)  mbasi nuk ka paraqitur . 

 Kriterin 2.3.5 /a te DST . Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar 

si staf teknik të përfshirë në licensën e shoqërisë  ... 

           1(një) inxhiner Mekanik- nuk ka paraqitur 

 Kriterin 2.3.5 /b mbasi nuk ka paraqitur 

1 (nje) inxhinier mekanik  

1 (nje) inxhinier elektrik 

1 ( nje ) Agronom 

1 (nje) inxhinier Elektronik 

 Kriterin 2.3.6 te DST mbasi nuk ka paraqitur  një deklaratë (nga Administratori i 

shoqërisë) per Drejtuesin Teknik të punimeve  (inxhinier ndertimi) në objekt  

 Kriterin 2.3.7 te DST mbasi nuk ka paraqitur  të punësuar minimalisht 8 (tetë) 

punonjës manovratorë të mjeteve të rënda.  

 Kriterin 2.3.11 te DST mbasi mjetet e vena ne dispozicion per kete procedure nuk 

plotesojne numrin e percaktuar ne kete kriter te DST  

Kamion Vetshkarkues 10÷18 TON  ka paraqitur 3 nga 4 qe jane percaktuar ne kritere, 

Kamion vetshkarkues 5÷10  ton  - ne kritere kerkohen 3 nuk ka paraqitur asnje, 

Kamioncine ÷4.5 ton - ne kritere kerkohen 2 nuk ka paraqitur asnje, 



 

 
 

 

Kamion vinc  - ne kritere kerkohen 1 nuk ka paraqitur asnje, 

Autobot nafte- ne kritere kerkohen 1 nuk ka paraqitur asnje, 

Autobetoniere--- ne kritere kerkohen 4 ka paraqitur 3, 

Motobetonier -ne kritere kerkohen 2 nuk ka paraqitur asnje, 

Pompa uji- ne kritere kerkohen 2 nuk ka paraqitur asnje, 

Autovinc - ne kritere kerkohen 1 nuk ka paraqitur asnje, 

Eskavator me zinxhirë- ne kritere kerkohen 4 ka paraqitur 3, 

Autobitumatrice- ne kritere kerkohen 1 nuk ka paraqitur asnje, 

Greider-- ne kritere kerkohen 2 nuk ka paraqitur asnje,  

Buldozer -ne kritere kerkohen 1 nuk ka paraqitur asnje, 

Asfalto shtruese -ne kritere kerkohen 1 nuk ka paraqitur asnje, 

Gjenerator-- ne kritere kerkohen 2 nuk ka paraqitur asnje , 

Vibrator-- ne kritere kerkohen 2 nuk ka paraqitur asnje , 

Paisje për hekurkthyes (tranxhe / elektrobango) ne kritere kerkohen 1 nuk ka paraqitur asnje, 

Nyje inerte e paisur leje mjedisore kodi III.1.B.  

Fabrike asafalti e paisur leje mjedisore kodi III.1.B./ Fabrike asfalti mobile 

Fabrike prodhim betoni e paisur leje mjedisore kodi III.1.B 

 nuk ka paraqitur : 

Kokore minimumi 100 (njeqind) copë 

Jelekë minimumi 100 (njeqind) copë 

Fikëse zjarri të lëvizshme minimumi 10 (dhjetë) copë 

Prozhektorë ndriçimi natën minimumi 5 (pesë) copë  

Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi 10 (dhjete) copë 

Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi 20 (Njëzetë) copë 

 Kriteri 2.3.14. te DST Mbasi  nuk ka paraqitur licensat perkatese  

Licensë kodi III.2.B” Grumbullim dhe Transporti i Mbetjeve Urbane”.    

Licensë kodi III.2.B”  Për grumbullimin dhe Transportin  e  Mbetjeve Inerte dhe Dherave  

Licensë kodi III.2.B”  Për grumbullimin dhe Transportin  e  Mbetjeve nga Ujrat e Ndotura 

 

VI.Operatori ekonomik “ED KONSTRUKSION”,  nuk kualifikohet pasi , nuk ka 

paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit,  

Arsyet e skualifikimit si me poshte 

Nuk permbush  kriterin 2.3.2 te kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. 

Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punesim mesatar, me jo më pak se 350 punonjes, 

për periudhën (Janar 2020 – Shtator 2020).  



 

 
 

 

pikat e liçenses se zbatimit, NS-7-B, NS-18-C. 

projektues. 

 kritereve te vecanta te dokumentave te tenderit. O.E nuk ka 

paraqitur dokumentacion per 1 (nje) ing.gjeodet  dhe 1(nje) ing.ndertimi . 

paraqitur dokumentacion per 1(nje) ing Hidroteknik, 1(nje) Ing mekanik, 1(nje) ing 

Ndertimi 1(nje) agronom dhe 1(nje) ing.elektrik 

dokumentacion per 8 punonjes manovrator. 

vecanta te dokumentave te tenderit. ka paraqitur vertetim 

OSHEE ne te cilen nuk perfshihet shlyerja e detyrimeve perfshire muajn Tetor 2020.  

paraqitur dokumentacion e kerkuar per mjetet  dhe  paisjet e nevojshme teknike per 

realizimin e kontrates. 

dokumentave te tenderit . Operatori ekonomik duhet te disponoje dhe paraqese: 

Licensë kodi III.2.B”Për grumbullimin dhe Transportin  e  Mbetjeve Inerte dhe 

Dherave”. 

Licensë kodi III.2.B” Për grumbullimin dhe Transportin  e  Mbetjeve nga Ujrat e 

Ndotura”. - Faza: Kriter i pergjithshem 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Bashkimin e Operatoreve 

Ekonomik  “SALILLARI” & “UTS -01”    NUIS: J62903125G / K71818014L   dhe  me 

adrese  Tirane Vore Lagjja" Vore", Rruga e Vjetër , Vore-Marikaj, Km 1, Godina katër 

katëshe, Kati i tretë, Nr.5. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  

567.719.180,99 (peseqind e gjashtedhjete e shtate milion e shtateqind e nentembedhjete 



 

 
 

 

mije e njeqind e tetedhjete presje nentedhjete e nente)  ) 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 [0] 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 04.12.2020 

Ankesa : Ankesa Jo  
 

Konceptoi:    M.Shkurti 

Miratoi:        V.Hodaj 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Ergys Verdho 

 

 


