
 

 

 

  

                                                       

Drejtuar:  Operatorit ekonomik  “G.P.G Company” shpk     

 

Adresa:  Lagjja “18 Tetori”, Godine 1-kateshe tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, 

prane Rotondos se Plukut, Lushnjë, Fier.  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur” “Rehabilitimi i aksit Mbikalim-Kombinat” 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Rehabilitimi i aksit Mbikalim-

Kombinat”. 

 

Fondi limit: 248,074,496.387 (dyqind e dyzetë e tetë milion e shtatëdhjetë e katër mijë e 

katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë pikë treqind e tetëdhjetë e shtatë)  lekë pa TVSH. 

 

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2017, 

miratuar me VKB Nr. 84, datë 29.12.2016, “Për miratimin  e programit buxhetor afatmesëm 

2017 – 2019 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2017”. 

 

Kohëzgjatja e kontratës: 34 (tridhjetë e katër) javë kalendarike duke nisur nga dita e lidhjes 

së kontratës. 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 04.12.2017, ora 10:00 

 

Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i Njoftimeve 

Publike Nr. 45 datë 13.11.2017. 

 

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

 

 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. Operatori ekonomik “Caushi” shpk NUIS J97511807W 

                                                                                             

Vlera e ofertës =  0 (zero) lekë pa TVSH.  

 

 

2. Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk  NUIS J61905050M 



                                                                                              

Vlera e ofertës =  177,962,505 (njëqind e shtatëdhjetë e shtatë milion e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e dy mijë e pesëqind e pesë) lekë pa TVSH. 

 

3. Operatori ekonomik “Company Riviera” shpk NUIS K81716011V 

                                                                                              

Vlera e ofertës =  189,855,563.09 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e pesëdhjetë 

e pesë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e tre pikë zero nëntë) lekë pa TVSH. 

 

4. Operatori ekonomik “GPG Company” shpk NUIS J64324443V 

                                                                                              

Vlera e ofertës =  194,686,695 (njëqind e nëntëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e tetëdhjetë 

e gjashtë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH. 

 

5. Operatori ekonomik “Gjoka Konstruksion” shpk  NUIS J91815014U 

Vlera e ofertës =  203,967,657.92 (dyqind e tre milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë 

e gjashtëqind e pesëdhjetë e shtatë pikë nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH. 

 

6. Operatori ekonomik “Kthella” shpk NUIS J69303023D 

Vlera e ofertës =  204,038,492 (dyqind e katër milion e tridhjetë e tetë mijë e katërqind e 

nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH. 

 

7. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Riviera” shpk & “Mane TCI” shpk NUIS  

J66903244D & NUIS K22203004A 

 

Vlera e ofertës =  206,537,698.50 (dyqind e gjashtë milion e pesëqind e tridhjetë e shtatë mijë 

e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tetë pikë pesëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

8. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “SMO Union” shpk &”Blerimi” shpk NUIS  

J66902042Q & NUIS  J62903384G 

 

Vlera e ofertës =  209,543,250 (dyqind e nëntë milion e pesëqind e dyzetë e tre mijë e dyqind 

e pesëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

9. Operatori ekonomik “Stërkaj” shpk NUIS J68310708M 

Vlera e ofertës =  215,737,515 (dyqind e pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tridhjetë e shtatë 

mijë e pesëqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

10. Operatori ekonomik “Victoria Invest” shpk NUIS K32712206U 

Vlera e ofertës =  218,245,586.06 (dyqind e tetëmbëdhjetë milion e dyqind e dyzetë e pesë mijë 

e pesëqind e tetëdhjetë e gjashtë pikë zero gjashtë) lekë pa TVSH. 

 

11. Operatori ekonomik “Bami” shpk NUIS J94416206R 

Vlera e ofertës =  228,691,777 (dyqind e njëzetë tetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e një 

mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH. 



 

12. Operatori ekonomik “Geci” shpk NUIS K71829801O 

Vlera e ofertës =  230,022,533 (dyqind e tridhjetë milion e njëzetë e dy mijë e pesëqind e 

tridhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

 

13. Operatori ekonomik “Fusha” shpk NUIS J61922018S 

Vlera e ofertës =  234,030,171 (dyqind e tridhjetë katër milion e tridhjetë mijë e njëqind e 

shtatëdhjetë e një) lekë pa TVSH. 

 

14. Operatori ekonomik “A.N.K” shpk NUIS J92408001N 

Vlera e ofertës =  243,677,663 (dyqind e dyzetë e tre milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e 

shtatë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

 

15. Operatori ekonomik “Curri” shpk NUIS J67902718S 

Vlera e ofertës =  254,132,357 (dyqind e pesëdhjetë e katër milion e njëqind e tridhjetë e dy 

mijë e treqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH. 

 

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm: 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Caushi” shpk 

 

 Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se operatori 

ekonomik “Caushi” shpk  nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike. 

Ky fakt i konstatuar nga të gjithë anëtarët e KVO-së u regjistrua në procesverbalin e 

vlerësimit të Ofertave. 

 Operatori ekonomik “Caushi” shpk nuk ka paraqitur dokumentacion të plotë duke mos 

përmbushur asnjë nga Kriteret e Përgjithshme dhe Kriteret e Vecanta të Dokumetave 

Standarte të Tenderit. 

 

2. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk 

 Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk nuk plotëson pikën 3 të Kapacitetit 

Ekonomik dhe Fianaciar të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Vërtetim për shlyerjen 

e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2017” pasi nuk ka 

paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2017, për vendin e dytë të 

ushtrimit të aktivitetit referuar ekstraktit historik tregtar, konkretisht: Tiranë-Kamëz, 

Fier/Lushnjë/Golem dhe Lezhë/Lac/Milot/Fushëmilot.  

 Operatori ekonomik “Euroteorema Peqini” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit 

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që 

ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten 

për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)” pasi për Autovincin me targë AA4752NB i 

deklaruar në Shtojcën 9 nuk është paraqitur Çertifikata për Transport Mallrash brenda 

vendit cka bie në kundërshtim me gërmën “a”, pika 15: “Për mjetet që shënohen në 

regjistra publikë duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e 



mjetit:b)leje qarkullimi; c)çertifikaten e kontrollit teknik; d)siguracionin e mjetit, (i 

vlefshëm); e)çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme). Për mjetet 

e marra me qera duhet të paraqitet: a)dokumenti qe verteton regjistrimin e tij; b) leje 

qarkullimi; c)çertifikaten e kontrollit teknik, d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm); e) 

çertifikatën e për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme). Mjetet të shoqerohen 

me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e 

realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene 

aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes”. 

 Operatori ekonomik “Euroteorema Peqini” shpk nuk plotëson pikën 5 të Kapacitetit 

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatorët ekonomik pjesëmarrës 

duhet te kenë të punësuar staf teknik për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt,  

të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV, librezat e punës si dhe të 

figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 6 (gjashtë) muajt e fundit stafi 

inxhinierik si më poshtë........” pasi për inxhinierin Topograf, Inxhinierin elektrik dhe 

inxhinierin e mjedisit janë paraqitur CV e pa firmosura.  

3. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Company Riviera” shpk 

 

 Operatori ekonomik “Company Riviera 2008” shpk nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit 

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 100 

(njëqind) personave, për periudhën Tetor 2016  -  Tetor 2017 të vërtetuar me…….”  

Pasi për periudhën e kërkuar rezulton një punësim mesatar prej 121 punonjësish nga të 

cilët 60 janë të anagazhuar në kontratën e lidhur me Bashkinë Tiranë, me objekt: 

“Rikonstruksioni i rrugës së Dibrës (Farmacia 10-Oxhaku)” e cila nuk i ka mbaruar 

efektet ligjore-financiare-teknike (Akt-Marrëveshje për Zgjatjen e Afatit të Kontratës 

deri në datë 09.01.2018) dhe rrjedhimisht rezulton një numër i pamjaftueshëm 

punonjësish për këtë procedurë prokurimi.  

 Operatori ekonomik “Company Riviera 2008” shpk nuk plotëson pikën 15 të 

Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet 

teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që 

nevojiten për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)”  pasi për Autobitumatricen me targë 

DR7317E nuk është paraqitur Çertifikata për Transport Mallrash të Rrezikshme cka bie 

në kundërshtim me gërmën “b”, pika 15: “Mjetet e transportit për mallrat të 

klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqesin çertifikatë për 

transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet perkatese (e vlefshme)”. 

 

4. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Gjoka Konstruksion” shpk 

 

 Operatori ekonomik “Gjoka Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 6 të Kapacitetit 

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik ofertues duhet të 

ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, Urdhër mjeku, 

diplomë, CV, librezë pune dhe të figurojnë në listëpagesa. Në rastin e bashkimit të 

operatorëve ekonomikë, secili prej operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) 

mjek të përgjithshëm” pasi për mjeken është paraqitur Libreza e Punës- dokument i 

paplotë si dhe CV e pa firmosur.  

 Operatori ekonomik “Gjoka Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit 

Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që 

ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten 

për ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)”pasi për Autobitumatricen me targë TR8770L 

nuk është paraqitur Çertifikata për Transport Mallrash të Rrezikshme cka bie në 



kundërshtim me gërmën “b”, pika 15: “Mjetet e transportit për mallrat të klasifikuara 

sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqesin çertifikatë për transport 

mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet perkatese (e vlefshme)”.  

 

5. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Kthella” shpk 

 

 Operatori ekonomik “Kthella” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)” pasi pasi asnjë kamionët me targë AA896KS, 

AA150DL, AA342HS, AA457AX, AA352DB nuk plotësojnë kapacitetin mbajtës të 

kërkuar, minimumi 20 ton.   

 Operatori ekonomik “Kthella” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)”  pasi për Kamionin me targë AA076AM, është e 

pavlefshme certifikata e kontrollit teknik, skaduar në datë 14.11.2017 cka bie në 

kundërshtim me gërmën “a”, pika 15: “Për mjetet që shënohen në regjistra publikë 

duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit:b)leje qarkullimi; 

c)çertifikaten e kontrollit teknik; d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); e)çertifikatën për 

transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme). Për mjetet e siguruara me qera duhet 

të paraqitet: a)dokumenti qe verteton regjistrimin e tij; b) leje qarkullimi; c)çertifikaten 

e kontrollit teknik, d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm); e) çertifikatën e për transport 

mallrash brënda vëndit, (e vlefshme). Mjetet të shoqerohen me kontraten perkatese te 

qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates, objekt i 

ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene aktet e ç’doganimit ose faturat 

tatimore te blerjes”.  

 Operatori ekonomik “Kthella” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)”pasi për Autobitumatricen me targë AA230HV nuk 

është paraqitur Çertifikata për Transport Mallrash të Rrezikshme cka bie në 

kundërshtim me gërmën “b”, pika 15: “Mjetet e transportit për mallrat të klasifikuara 

sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqesin çertifikatë për transport 

mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet perkatese (e vlefshme)”.  

 Operatori ekonomik “Kthella” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar 

punonjës të pajisur me dëshmi kualifikimi e sigurimit teknik, (të vlefshme) lëshuar nga 

Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial apo nga subjekte juridike private të 

akredituara për çertifikimin e punonjësve, si më poshtë……” pasi nuk janë paraqitur 

dëshmi kualifikimi të vlefshme për punonjësit pllakashtrues.   

 

6. Oferta e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “Riviera” shpk & “Mane 

TCI” shpk  

 

 Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Riviera” shpk &”Mane TCI” shpk nuk plotëson 

piken 3 të Kritereve të Pergjithshme të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Në rastet 

e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë dokumentat 

e lartpërmendur.....” pasi në kontratën e bashkëpunimit nuk janë përcaktuar zërat e 

shërbimeve që do të kryejë secili operator ekonomik cka bie në kundërshtim me Kreun 



VIII Nenit 74  pika 2 të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, (i ndryshuar), “Para dorëzimit të 

ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të 

përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së 

punës/shërbimit/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët 

e këtij bashkimi”. 

 Operatori ekonomik “Mane TCI” shpk nuk plotëson pikën 6 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë 

të stafit të punësuar, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, Urdhër mjeku, diplomë, 

CV, librezë pune dhe të figurojnë në listëpagesa. Në rastin e bashkimit të operatorëve 

ekonomikë, secili prej operatorëve duhet të ketë pjesë të stafit të tij 1 (një) mjek të 

përgjithshëm” pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për mjekun e kërkuar.  

 Operatori ekonomik “Mane TCI” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)” pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për 

posedimin e makinerive/mjeteve.   

 

7. Oferta e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “SMO Union” shpk 

&”Blerimi” shpk 

 

 Operatori ekonomik “Blerimi” shpk nuk plotëson gërmën “dh” pika 1 të Kritereve të 

Vecanta të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e 

të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka 

operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri”  pasi në vërtetimin e paraqitur 

nuk është përfshirë pagesa për faturën e maturuar për muajin Tetor 2017. 

 Operatori ekonomik “SMO Union” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik 

të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)” pasi për Autovincin me targë AA408CX i deklaruar 

në Shtojcën 9 nuk është paraqitur Çertifikata për Transport Mallrash brenda vendit cka 

bie në kundërshtim me gërmën “a”, pika 15: “Për mjetet që shënohen në regjistra 

publikë duhet të paraqitet: a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit:b)leje 

qarkullimi; c)çertifikaten e kontrollit teknik; d)siguracionin e mjetit, (i vlefshëm); 

e)çertifikatën për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme). Për mjetet e marra 

me qera duhet të paraqitet: a)dokumenti qe verteton regjistrimin e tij; b) leje 

qarkullimi; c)çertifikaten e kontrollit teknik, d)siguracionin e mjetit,(i vlefshmëm); e) 

çertifikatën e për transport mallrash brënda vëndit, (e vlefshme). Mjetet të shoqerohen 

me kontraten perkatese te qerase/furnizimit, e vlefshme per te gjithe periudhen e 

realizimit te kontrates, objekt i ketij prokurimi. Në rastin e mjeteve te tjera duhet te jene 

aktet e ç’doganimit ose faturat tatimore te blerjes” pasi per kamioncinen me targe 

AA577KR, nuk eshte paraqitur Çertifikata per Transport mallrash brenda vendit. 

 Operatori ekonomik “SMO Union” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik 

të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)”pasi për Autobitumatricen me targë TR6291R të 

marrë me qira nuk është paraqitur Çertifikata për Transport Mallrash të Rrezikshme cka 

bie në kundërshtim me gërmën “b”, pika 15: “Mjetet e transportit për mallrat të 

klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqesin çertifikatë për 

transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet perkatese (e vlefshme)”.  



 Bashkimi i operatoreve ekonomike nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)”pasi operatori ekonomik “SMO Uninon” shpk ka 

deklaruar 2 eskavatore me goma dhe ka paraqitur dokumentacion te rregullt vetem per 

njerin; tjetri eshte paraqitur me fature zhdoganimi. Operatori ekonomik “Blerimi” shpk 

ka deklaruar vetm 1 eskavator me goma te cilin e ka paraqitur me fature zhdoganimi,  

pra, nuk plotesohet kriterin 2 eskvatore me goma. 

 

8. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Stërkaj” shpk 

 

 Operatori ekonomik “Stërkaj” shpk nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 100 (njëqind) 

personave, për periudhën Tetor 2016  -  Tetor 2017 të vërtetuar me…..” pasi nuk është 

paraqitur vertetim për numrin e punonjësve për muajin Tetor 2017.  

 Operatori ekonomik “Stërkaj” shpk nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Një punësim mesatar i të paktën 100 (njëqind) 

personave, për periudhën Tetor 2016  -  Tetor 2017 të vërtetuar me…..” pasi nuk janë 

paraqitur formularët për deklarimin e pagesave.  

 Operatori ekonomik “Stërkaj” shpk nuk plotëson pikën 8 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik ofertues duhet të kenë të 

punësuar minimalisht 5 (pesë) punonjës manovratorë të mjeteve të rënda. Për këto 

punonjës duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të 

vlefshme), lëshuar nga institucionet përkatëse si dhe të figurojnë në list-pagesat e 

shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit…..” pasi për manovratorët nuk janë 

paraqitur dëshmitë e drejtimit (të vlefshme),   

 Operatori ekonomik “Stërkaj” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)”pasi për Autobitumatricen me targë TR4893LR të 

marrë me qira nuk është paraqitur Çertifikata për Transport Mallrash të Rrezikshme cka 

bie në kundërshtim me gërmën “b”, pika 15: “Mjetet e transportit për mallrat të 

klasifikuara sipas legjislacionit në fuqi të rrezikshme, duhet të paraqesin çertifikatë për 

transport mallrash të rrezikshëm lëshuar nga institucionet perkatese (e vlefshme)”.  

 Operatori ekonomik “Stërkaj” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik të 

Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)”pasi në Shtojcën 9 nuk ka deklaruar asnjë të dhënë 

mbi Autobotin e Ujit si dhe nuk është paraqitur asnjë dokumentacion.  

 

9. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Victoria” shpk 

 

 

 Operatori ekonomik “Victoria Invest” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik 

të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)” pasi 2 eskavatorët me goma janë paraqitur vetëm 

me faturë zhdoganimi dhe jo me dokumentacionin e kërkuar.   

 Operatori ekonomik “Victoria Invest” shpk nuk plotëson pikën 15 të Kapacitetit Teknik 

të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 



dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për 

ekzekutim in e kontratë (Shtojca 9)” pasi për Autovincin tip Terex të deklaruar në 

Shtojcën 9 ka paraqitur vetëm vërtetim/faturë doganore dhe jo dokumentacionin e 

kërkuar ndërsa për Autovincin me targë AA922KC të marrë me qira i gjithë 

dokumentacioni shoqërues është paraqitur fotokopje i pashoqëruar me vërtetimin e 

noterizimit/njehsimit të fotokopjes me origjinalin cka bie në kundërshtim me kriterin e 

vendosur ne Dokumentat Standarte të Tenderit “Të gjithë dokumentat duhet të jenë 

origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre”. 

 

10. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Bami” shpk 

 

 Operatori ekonomik “Bami” shpk nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të 

Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit: “Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1”, 

pasi u konstatua se Preventivi është paraqitur me ndryshim të strukturës, në sasi dhe 

volume cka bie në kundërshtim me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë të përcaktuar 

në Dokumentat Standarte të Tenderit, Seksioni 2   Përllogaritja e ofertës ekonomike.   

 

11. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Geci” shpk 

 

 Operatori ekonomik “Geci” shpk nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të 

Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit: “Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1”, 

pasi u konstatua se Preventivi është paraqitur me ndryshim të strukturës, në sasi dhe 

volume cka bie në kundërshtim me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë të përcaktuar 

në Dokumentat Standarte të Tenderit, Seksioni 2   Përllogaritja e ofertës ekonomike.   

 

12. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Fusha” shpk 

 

 Operatori ekonomik “Fusha” shpk nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të 

Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit: “Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1”, 

pasi u konstatua se Preventivi është paraqitur me ndryshim të strukturës, në sasi dhe 

volume cka bie në kundërshtim me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë të përcaktuar 

në Dokumentat Standarte të Tenderit, Seksioni 2   Përllogaritja e ofertës ekonomike.   

 

13. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “A.N.K” shpk 

 

 Operatori ekonomik “A.N.K” shpk nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të 

Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit: “Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1”, 

pasi u konstatua se Preventivi është paraqitur me ndryshim të strukturës, në sasi dhe 

volume cka bie në kundërshtim me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë të përcaktuar 

në Dokumentat Standarte të Tenderit, Seksioni 2   Përllogaritja e ofertës ekonomike.   

 

14. Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Curri” shpk 

 

 Operatori ekonomik “Curri” shpk nuk plotëson pikën 1, gërma “c” të kritereve të 

Vecanta të Dokumentave Standarte të tenderit: “Formulari i Ofertës, sipas Shtojces 1”, 

pasi u konstatua se Preventivi është paraqitur me ndryshim të strukturës, në sasi dhe 

volume cka bie në kundërshtim me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë të përcaktuar 

në Dokumentat Standarte të Tenderit, Seksioni 2   Përllogaritja e ofertës ekonomike.   

 



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik “G.P.G 

Company” shpk, me adresë: Lagjja “18 Tetori”, Godine 1-kateshe tek nyja e prodhimit 

Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut, Lushnjë, Fier, se oferta e paraqitur, me një vlerë 

të përgjithshme prej 194,686,695 (njëqind e nëntëdhjetë e katër milion e gjashtëqind e 

tetëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH, ështe identifikuar 

si oferta e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi Skënderbej, Nd. 2, 

Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi. 

  

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:   27.09.2017 

 

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të 

Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në 

bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” (e ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Tiranë, u paraqit 

ankesa nga operatori ekonomik “Victoria Invest” shpk, hyrë në Bashkine e Tiranës me 

Nr.46224.Prot, datë 22.12.2017. Pas pezullimit të procedurës me Nr.41039/3. Prot, datë 

22.12.2017 dhe ngritjes së Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës me Nr. 41039/4. Prot, datë 

22.12.2017, Komisioni i Shqyrtimit të Ankesës nuk pranoi ankesën e palës ankimuese duke i 

kthyer përgjigje me shkresën me Nr. 46224/2. Prot, datë 28.12.2017. Gjatë afatit ligjor për 

pritjen e ankesave nga pala ankimuese pranë Komisionit të Prokurimit Publik në mbështetje të 

Nenit 63, pika 6 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si 

dhe në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), nuk u paraqit asnje ankese. 
 

 
 


