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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

      Nr.__________ Prot.                                         Tiranë më _____._____.2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

08/09/2021 

 

Drejtuar: BOE "COBIAL” shpk, & ”BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK 

SAMAYI VE TICARET” LTD & "INFRATECH” shpk & "ARKIMADE” shpk 

Procedura e prokurimit/lotit: “Ndërtimi i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën Kardhiq 

- Delvinë” 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-02747-08-12-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i rrugës se Fushë Bardhës, lidhja me rrugën 

Kardhiq - Delvinë”  

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 164.500.560 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër milion 

e pesëqind mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë) Lekë, pa TVSH  

Kohëzgjatja : 7 Muaj  dhe 10 ditë  

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr.122 datë: 16/08/2021  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim    

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
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1       BOE “Alba Konstruksion” shpk    & ARENA MK shpk 

                                                                                                       J61812013R/  L67619801Q

                      

Vlera:  113,516,642 (njëqind e trembëdhjete milion e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë mije e 

gjashtëqind e dyzet e dy) lekë pa TVSH 

 

2.     [BOE “METEO” SHPK & “SHPRESA AL” SHPK]           

                                                                                                       L26310801C / K31321021N       

Vlera:  124,975,000 [njëqind e njëzet e katër milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë] 

 

3.   BOE "COBIAL” shpk, & "BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SAMAYI 

VE TICARET” LTD - & "INFRATECH” shpk - & "ARKIMADE” shpk –  

                                                       K02715414M/  M11622031L/ K91628001D/ L01906030A 

Vlera:  134.558.291,35 (njëqind e tridhjetë e katër milion e pesëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e 

dyqind e nëntëdhjetë e një presje tridhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 

 

4. BOE “HASTOÇI” shpk & “ZEQILLARI” shpk           

                                                                                                        J62028009B/  L61912024O 

 

Vlera : 141.250.000 (njëqind e dyzet e një milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. BOE “Alba Konstruksion” shpk    & ARENA MK shpk 

                                                                                                       J61812013R/  L67619801Q  

Arsyet e skualifikimi si me poshte: 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga  bashkimi i operatoreve ekonomik “Alba Konstruksion” 

shpk dhe “Arena MK”  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; 

 

-Nuk ka plotesuar piken 2.3.3 Operatori ekonomik duhet te disponoje licence projektimi ose te 

kontraktoje me nje shoqeri projektuese te licencuar sipas rregullores se miratuar me VKM nr. 943, 

date 28/12/2016 ”Për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe 
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persona juridikë në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrje e kolaudimit të 

punimeve të zbatimit në ndërtim”. Licenca e projektimit duhet te kete kategorite si me poshtë : 

Nga Operatori ekonomik eshte paraqitur kontrata e bashkepunimit me numer Repertori 1536, 

Nr. Koleksioni  491, date 24.08.2021 me kompanine projektuese “Arena”shpk per realizimin e 

projektit ne te cilen vihen re qe ne licencen e projektimit mungojne kategorite si me poshte:  

 

 3/c pika 1, (Objekte me shkalle te larte veshtiresie beton-arme-metalike)  

 3/d, (Vleresim i kapacitetit mbajtes dhe perforcimi i strukturave mbajtese prej beton-arme, 

murature dhe metalike) 

 9/e (Studime e projektime hidrogjeologjike.) 

 9/d (Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri 

të ulët.) 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE "COBIAL” shpk, & 

”BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SAMAYI VE TICARET” LTD & 

"INFRATECH” shpk & "ARKIMADE” shpk me adrese: rruga “Milto Tutulani” Ndertesa , 

Hyrja 19 , Tirane,  me NUIS: K02715414M/  M11622031L/ K91628001D/ L01906030A se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej Vlera:  134.558.291,35 (njëqind e tridhjetë e katër milion 

e pesëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e një presje tridhjetë e pesë) lekë pa 

tvsh..Totali i pikëve të marra [250.50]  është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

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  

Personi Pergjegjes per proceduren 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


