
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

Nr. 2389/3 prot                   Datë 03.12.2021 

 

FORMULAR PËR PUBLIKIM 

LIDHUR ME  PRETENDIMET MBI KUALIFIKIMIN E OFERTUESVE TË TJERË 

DUKE REFERUAR VETËM KRITERET PËR TË CILAT NGRIHEN PRETENDIME. 

 

Objekt: Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të 

Ofertave mbi kualifikimin e ofertës të paraqitur nga 

operatori ekonomik “Jubica” SHPK dhe operatori 

ekonomik IDK Konstruksion” SHPK, në procedurën e 

prokurimit “E hapur”, me Nr. REF-08251-10-14-2021, 

me objekt “Ndërtim rruga Kardhiq - Delvine, Loti 8 

(Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 

6)”, me fond limit 281,619,729.39 (dyqind e tetëdhjetë e 

një milion e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e 

shtatëqind e njëzet e nëntë presje tridhjetë e nëntë) lekë 

pa TVSH, zhvilluar më datë 01.11.2021, nga autoriteti 

kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar. 

 

Ankimues: BOE “R.S. & M” SHPK & “SI.SI.-AL” SHPK 

Autostrada Tiranë – Durrës, km 2. 

     

Autoriteti Kontraktor:  Autoriteti Rrugor Shqiptar 

Rruga Sami Frashëri nr.33”, Tiranë 

 

Subjekti i Interesuar: Operatori ekonomik “Jubica” SHPK 

 Shkodër, Rruga Luigj Gurakuqi, Kuklej, nr 108 
  

 Operatori ekonomik “IDK Konstruksion” SHPK 

Vorë, Tiranë, Autostrada Tirane-Durrës, Km. 12, Rruga 

Zaja, Kodër Bërxullë, Nr. Pasurie 1014/3, ZK.1167. 
 



Në datën 02.12.2021 pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është protokolluar ankesa me nr. 

2389 e bashkimit të operatorëve ekonomikë “R.S. & M” SHPK & “SI.SI.-AL” SHPK, për 

procedurën e prokurimit “E hapur”, me Nr. REF-08251-10-14-2021, me objekt “Ndërtim 

rruga Kardhiq - Delvine, Loti 8 (Sinjalistikë dhe Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 6)”, 

me fond limit 281,619,729.39 (dyqind e tetëdhjetë e një milion e gjashtëqind e 

nëntëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e njëzet e nëntë presje tridhjetë e nëntë) lekë pa TVSH, 

zhvilluar më datë 01.11.2021, nga autoriteti kontraktor, Autoriteti Rrugor Shqiptar. 

 

Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “R.S. 

& M” SHPK & “SI.SI.-AL” SHPK, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me kundërshtimin 

e vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e ofertës të paraqitur nga 

operatori ekonomik “Jubica” SHPK, nga operatori ekonomik “IDK Konstruksion” SHPK si 

dhe nuk është dakort me vlerësimin e pikëve për ofertën e tij. 

 

Bazuar në nenin 112 pika 4 gërma “c” të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku 

parashikohet se: “Në mënyrë që ankesa të bëhet e aksesueshme jo vetëm nga autoriteti ose 

enti kontraktor, por njëkohësisht edhe nga operatorët ekonomikë të interesuar, KPP-ja 

publikon: c) pretendimet mbi kualifikimin/skualifikimin e ofertuesve të tjerë duke 

referuar vetëm kriteret për të cilat ngrihen pretendime, Komisioni i Prokurimit Publik 

publikon kriteret të cilat bashkimi i operatorëve ekonomikë “R.S. & M” SHPK & “SI.SI.-AL” 

SHPK, pretendon se nuk përmbushen nga operatori ekonomik pjesmarrës në procedurë 

“Jubica” SHPK dhe nga operatori ekonomik “IDK Konstruksion” SHPK. 

 

Konkretisht në ankesë ngrihen pretendime për mospërmbushje nga ana e operatorit ekonomik 

“Jubica” SHPK dhe nga operatori ekonomik “IDK Konstruksion” SHPK, të kriterit si më 

poshtë vijon: 

 

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: 

 

A)  Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto   X 

Sipas rëndësisë:   

Çmimi               pikët 50 

Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit       pikët 20 

Stafi / Organizimi i Kompanise         pikët 15 

Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social     pikët 10 

Periudha e garancisë së objektit /        pikët 5 



 

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të 

vlerësimit. 

Metodologjia e vlerësimit për Ofertën ekonomikisht më të favorshme bazuar në kosto 

Kriteret e vlerësimit: 

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të 

shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit 

nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100. 

Autoriteti kontraktor do të vlerësojë pikët për kriteret me vlerësim relativ (kriteri 1, 2.a, 5) e 

rrumbullakosur me dy shifra pas presjes dhjetore (0,00) ndërsa për kriteret me vlerësim 

absoult (kriteri 2.b ,3, 4) do të vlerësohen me numra të plotë (0).  

Kriteri: 

1. Çmimi [50] pikë  

 

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.  

Pikët për këtë kriter përllogariten sipas formulës: 

 

Pk1= Vmink1 x Pmaxk1/Ok1 

 

Pk1            Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink1       Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk1        Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet 

Ok1            Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

 

2. Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit [20 pikë] 

 

Operatori ekonomik mund të propozojë duke paraqitur një grafik të detajuar që 

argumenton kohën e propozuar për përfundimin e punimeve të kontratës. Operatori duhet 

të argumentojë (në mënyrë përshkrimore dhe grafike) kohën e propozuar (jo me shume se 

8 muaj). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm 

të ndarë sipas nën-kritereve. 

 

Nënkriteri: 

a. Koha e realizimit të punimeve të kontratës që përfshin:  [15 pikë] 

I Kohën e mobilizimit në kantier (jo me shume se 3 muaj) [2 pike]. 

II Grafiku i punimeve te Kontratës. [13 Pike]  

 



*Shënim: Operatori ekonomik për të justifikuar propozimin e këtij nënkriteri 

duhet të paraqesë minimalisht analizen e makinerive që do angazhojë 

operatori ekonomik për secilin proces dhe numrin e përafërt të punonjësve të 

angazhuar për çdo proces 

 

Pikët për këtë nën-kriter përllogariten sipas formulës: 

 

Pk2a= Vmink2a x Pmaxk2a/Ok2a 

 

Pk2a            Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink2a       Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk2a        Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet 

Ok2a            Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

 

b. Faktorë favorizues / paisje inovative / metodologji punimesh që favorizojnë kohën 

e realizimit të punimeve [0 - 5 pikë]  

 

3. Stafi / Organizimi i kompanisë [15 pikë] 

Operatori ekonomik duhet të tregojë se do të angazhojë në kontratë staf me 

eksperiencë të mjaftueshme për të realizuar me sukses objektin e prokurimit. Për të 

treguar këtë fakt operatori duhet të depozitojë për secilin nga stafi kryesor 

dokumentacionin e kërkuar në seksionin 2.3 / Kriteret e veçanta të kualifikimit. 

Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të 

ndarë sipas nën-kritereve.  

Nën-kriteri: 

a. Formimi akademik i stafit kyç dhe eksperienca në fushen specifike [13 pikë] 

 

*Shënim: Vleresimi i ketij nenkriteri do te realizohet sipas percaktimeve me poshte: 

 

I.  Deshmi qe stafi ploteson vetem kushtet e kritereve te vecante te kualifikimit per stafin 

[1 pike] 

II. Deshim qe stafi disponon kualifikime akademike mbi nivelin minimal te kerkuar ne 

kushtet e vecanta te kualifikimit per stafin [3 pike] 

III. Deshmi qe stafi disponon eksperience ne vite pune mbi nivelin minimal te kerkuar ne 

kushtet e vecanta te kualifikimt per stafin [3 pike] 

IV. Deshmi qe stafi disponon eksperience ne natyre/kompleksitet te ngjashme me 

kontraten e prokurimit. [6 pike] 

 

Per permbushjen e kritereve te mesiperme duhet te dorezohet CV dhe 

deshmi/reference/dokumentacion te leshuar nga punedhenes te meparshem ose perfituesit.  



 

b. Skema e organizimit të stafit e propozuar për realizimin e kontratës objekt 

prokurimi [0 - 2 pikë] 

 

*Shenim: Per permbushjen e kriterit te mesiperm operatori ekonomik duhet te dorezoje 

organigramen e propozuar te stafit qe do te operoje ne ekzekutimin e kontrates, metodologjise 

te nderveprimit midis strukturave me njera-tjetren, me mbikeqyresin e punimeve dhe 

Autoritetin Kontraktor/Entin. Avantazh perbejne sistemet e brendshme te kontrollit dhe 

menaxhimit te cilesise. 

 

4. Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social [0-10 pikë] 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një metodologji të qartë për minimizimin e ndikimit në 

mjedis të veprës si dhe propozimet e tij për menaxhimin e riskut mjedisor dhe social (sipas 

Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Social (VNMS). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të 

realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve. 

 

Nën-kriteri: 

a. Propozime konkrete për përdorimin e materialeve ekologjike (miqësore me 

mjedisin) / të ricikluara / efiçente / materiale që minimizojnë ndikimin 

mjedisor. Përdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike. Hartimi i një plan 

propozimi të menaxhimit dhe kontrollit të minimizimit efekteve mjedisore. [0 - 

5 pikë] 

b. Propozime konkrete për përmirësime të ekonomisë lokale të zones ku zhvillohet 

projekti si një iniciative sociale e ofertuesi nëpërmjet punësimeve. [0 - 5 pikë] 

 

5. Periudha e garancisë së objektit [0 – 5 pikë] 

Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm : 

Periudha e garancisë e punimeve civile / pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0 - 5 pikë] 

Pikët për këtë nën-kriter përllogariten sipas formulës: 

Pk5= Vmink5 x Pmaxk5/Ok5 

 

Pk5            Pikët e kriterit që vlerësohet 

Vmink5       Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet 

Pmaxk5        Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet 

Ok5            Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet 

 

*Shënim – Të gjithë dokumentacionet me propozime të përshkruara nga operatori 

ekonomik në plotësim të kritereve të mësipërme të vlerësimit do të reflektojnë kushtet e 

kontratës (për të përfshirë propozimin konkret) duke mos implikuar asnjë kosto shtesë mbi 



vlerën e ofertuar për realizimin e punimeve të kontratës (sipas shtojcës nr. 1), për shkak të 

propozimeve të mësipërme. 

 

Në shtojcën 7 “Kriteret e veçanta të kualifikimit”  

 

Pika 2.3.7 “Kapaciteti teknik” 

 

2.3.7.Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet 

dhe pajisjet e mëposhtme:  

 

Nr Emri i mjetit Njesi Sasi Statusi 

1 Batipal per vendosjen e barrierave metalike Copë 3 Në pronësi ose me qera 

2 Makineri  vijezimi me boje bikomponente Copë 2 Në pronësi ose me qera 

3 Kamionçinë me kapacitet  (deri në 3.5 ton)  Copë 2 Në pronësi ose me qera 

4 Mjet transporti,  Kamionë Cope  2 Në pronësi ose me qera 

5 Mjet për pastrimin e vijave/ bojës egsistuese Copë 1 Në pronësi ose me qera 

6 Kompresor  Copë 2 Në pronësi ose me qera 

7 Gjenerator Copë 2 Në pronësi ose me qera 

8 Makineri për tharjen  e asfaltit Copë 1 Në pronësi ose me qera 

9 Set semaforësh ( dopjo) për kontrollin e trafikut Copë 1 Në pronësi ose me qera 

10 Makineri fshese për pastrimin e asfaltit Copë 1 Në pronësi ose me qera 

 

Eshtë e mjaftueshme paraqitja e deklarates, sipas shtojcës nr.8. Ndersa operatori ekonomik 

fitues, para lidhjes se kontrates, duhet te dorëzojë dokumentacionin si më poshtë: 

 

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

dokumentacioni që verteton pronesine e mjetit:- çertifikaten e pronesise; -leja e 

qarkullimit; -çertifikaten e kontrollit teknik; siguracionin; leja e transportit qe 

leshohet nga njesia vendore dhe fotot perkatese;  

Ndersa per mjete te marra me qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te 

paraqitet edhe kontrata e qirase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te 

jete e vlefshme per te gjithe periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve. 

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

paraqitet kontrata e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose  fatura tatimore perkatese, 

fotot, ndersa per mjete te marra me qira krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te 



paraqitet edhe kontrata e qirase e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe duhet te 

jete e vlefshme per te gjithe periudhen deri ne perfundimin e plote te punimeve. 

 Për impiantin e asfaltit dhe te betonit,  nyjen e inerteve duhet te paraqiten  kontrata e 

blerjes apo zhdoganimit, fotot ose fatura tatimore perkatese, leja mjedisore leshuar 

nga QKL. Nese eshte  marre me qira/furnizim krahas dokumentacionit te mesiperm, 

duhet te paraqitet edhe kontrata e qirase/furnizimit. Operatori ekonomik per fabriken 

e asfaltit dhe  te  betonit, nyjen e inerteve dhe mund te paraqese edhe kontrata te 

vlefshme furnizimi me operatore ekonomike. Ne kete rast duhet te paraqese kontraten 

e furnizimit dhe dokumentacionin qe verteton ekzistencen dhe pronesine e impiantit.  

 

 Per mjetet qe transportojne mallra te rrezikshem duhet te paraqitet certifikata 

perkatese e leshuar nga institucioni kompetent.  

 Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e 

dukshme dhe targa e mjetit. 

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

deklaruara ne procedura te shpallura fitues. 

 

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e 

informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t´i kёrkojё 

operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me 

nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave te 

Prokurimit Publik”. 

- Si ato të përcaktuara në specifikimet teknike dhe në dokumentin “Relacion 

teknik”, bashkëlidhur dokumentave të tenderit në sistemin e prokurimit 

elektronik (SPE). 

 

Publikuar në rregjistrin e ankesave më datë 03.12.2021 

         

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK 

 

   Anëtar      Anëtar 

 

Kreshnik Ternova     Anila Malaj 

 

 

  Kryetar 

 

        Jonaid Myzyri 

 


