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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

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

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

06.10.2021 

 

Drejtuar:       Operatorit ekonomik ALB – STAR SHPK 

                                             Fier Patos Zona Industriale Patos, nr.pasurie 69/29, zona  

kadastrale nr.2890 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur – Mbi kufirin e lartë Monetar - prokurim  me 

mjete elektronike” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-02820-08-13-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndërtim i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja – 

Bulevardi i Ri – Shkozë, Urat mbi lumin Tirana” 

Fondi limit në lekë : 2.559.318.901,29 (dy miliard e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë milion e 

treqind e tetëmbedhjetë mijë e nëntëqind e një presje njezet e nëntë)  lekë pa tvsh. 

Në Euro : 21.086.915,23 EUR pa tvsh 

sipas kursit zyrtar të këmbimit 1 (një) Euro këmbehet me 121.37 Lekë 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 24 muaj 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini datë 23/08/2021, Nr. 125  
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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: 

 

1. Operatori ekonomik “GENER 2” SHPK                                       K58615301M 

                      

Vlera:  2.482.539.357 (dy miliard e katërqind e tetëdhjetë e dy milion e pesëqind e 

tridhjetë e nëntë mijë e treqind e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH 

 

2. Operatori ekonomik ALB - STAR SHPK                                              J62903512W 

                                                                                                        

Vlera:  1.987.865.274 (një milliard e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e 

gjashtëdhjetë e pesë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e katër) lekë pa tvsh. 

 

3.   BOE ALB-BUILDING  SHPK &  GJIKURIA SHPK  

                        J69102508C / J62903456H 

Vlera:  2.337.060.115 (dy miliard e treqind e tridhjetë e shtatë milion e gjashtëdhjetë mijë 

e njëqind e pesëmbëdhjetë) lekë pa tvsh. 

 

4. BOE “BE - IS” SH.P.K & “CURRI” SHPK & “VELLEZERIT HYSA” SHPK 

                             K71412003A /  J67902718S / K12911201C 

 

Vlera : 2.359.301.649 (dy miliard e treqind e pesëdhjetë e nëntë milion e treqind e një mijë 

e gjashtëqind e dyzet e nëntë) lekë pa tvsh 

 

5. Operatori ekonomik KEVIN CONSTRUKSION SHPK                    K71401004W 

 

Vlera : 1.860.609.667 (një miliard e tetëqind e gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntë 

mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

 

 

6. Operatori ekonomik MET-ENGENEERING SHPK                          L52025007R 
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Vlera : 0 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik “GENER 2” SHPK                                              K58615301M 

2. BOE “BE - IS” SH.P.K & “CURRI” SHPK & “VELLEZERIT HYSA” SHPK 

                             K71412003A /  J67902718S / K12911201C 

3. Operatori ekonomik KEVIN CONSTRUKSION SHPK                  K71401004W 

4. Operatori ekonomik MET-ENGENEERING SHPK                        L52025007R 

 

 

 

 

1. Operatori ekonomik MET-ENGENEERING SHPK nuk kualifikohet pasi nuk 

përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarde te tenderit. 

Operatori ekonomik MET-ENGENEERING SHPK nuk ka paraqitur Oferte ekonomike”  

 

2. Operatori ekonomik “KEVIN KONSTRUKSION” SHPK, nuk kualifikohet pasi nuk 

përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit. 

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

- Nuk permbush pikën 1/a kriteret e veçanta pasi nuk ka paraqitur formularin e 

vetdeklarimit”  

- Nuk permbush pikën 1/b kriteret e veçanta pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes 

- Nuk permbush kapacitetet ekonomike dhe financiare, piken 2.2.1 Xhiro vjetore e 

paraqitur nga operatori ekonomik eshte me e vogel se xhiroja e kerkuar ne DST.  

- Nuk përmbush piken 2.3.1 Punë e ngjashme  ne vleren e kerkuar , si dhe ne 

Tipologji. 

- Nuk permbush kriteret lidhur me stafin kryesor dhe ndihmes te kerkuar ne 

dokumentat e tenderit. 

- Nuk permbush kriterin lidhur me makinerite dhe paisjet e kerkuara ne DST. 

 

3. Operatori ekonomik ALB-STAR SHPK kualifikohet pasi përmbush kërkesat pë 

kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit duke paraqitur nje oferte 

te pergjegjshme / vlefshme. 

 

4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë ALB BUILDING SHPK & GJIKURIA SHPK,  

kualifikohet pasi përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat 

standarde te tenderit duke paraqitur nje oferte te pergjegjshme / vlefshme. 
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5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomikë “VELLEZERIT HYSA” SHPK & “BE - IS” 

SHPK & “CURRI” SHPK nuk kualifikohet pasi nuk përmbush kërkesat pë kualifikim 

të përcaktuara në dokumentat standarde te tenderit. Arsyet e skualifikimit jane : 

- Nuk përmbush piken 2.3.2 , lidhur me licencen profesionale të shoqerise. Kategorine 

NS-8-G. (Operatori ekonomik V.Hysa ka kategorine  NS-8 –F,  operatoret BE-IS dhe 

CURRI kane kategorine NS- 8 -E) 

- Nuk përmbush kriterin 2.3.1  

Nuk Ploteson Kriterin 2.3.1  a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo 

më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është 

realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës,  ose 

b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë 

së bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të 

kontratës që prokurohet.  

 

BOE.kane paraqitur  pune te ngjashme qe nuk plotesojne vleren e puneve te ngjashem te 

kerkuar  ne kapitullin; „Ndertim vepra arti te medha(ndertim ura te medha )“ qe ze  peshen 

kryesore te kesaj procedure prokurimi. Kontrata objekt prokurimi konsiston në ndërtimin e 

2 urave kompozite mbi lumin Tirana të cilat janë mjaft komplekse në teknologji dhe 

metodologji të zbatimit. BOE nuk dëshmon eksperiencën e nevojshme për të realizuar 

punime të tilla. 

- Nje nga drejtuesit teknik te OE “VELLEZERIT HYSA” ne kundershtim me ligjin 

eshte i punesuar ne Administrate Shteterore. 

 

6. Operatori ekonomik “GENER 2” SHPK nuk kualifikohet pasi nuk përmbush kërkesat 

pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit. Arsyet e skualifikimit 

jane : 

 

- Ne formularin e vetdeklarimit, Pjesa e III-te, pika B Deklarate “Per disponimin e 

punonjesve të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt kontrate” nuk ka plotesuar 

emrat e punonjesve, profesionin, dhe rolin qe ka ne shoqeri . Nuk ka vetdeklarim per 

stafin kryesor dhe stafin ndihmes siç kerkohet ne formularin e vetdeklarimit dhe  ne 

DST. 

- Nuk përmbush kriterin 2.3.1 punë e ngjashme pasi ne preventivin e punimeve jane 

parashikuar.  

OE    ka paraqitur ‘1’  pune te ngjashme  qe  nuk ploteson vleren e puneve te ngjashme per 

kapitullin: “Ndertim vepra arti te medha (ndertim viadukti)” qe ze  peshen kryesore te 

kesaj procedure prokurimi. 

 

*  *  * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik ALB – 

STAR SHPK me adrese: Fier Patos Zona Industriale Patos, nr.pasurie 69/29, zona kadastrale 

nr.2890 me NUIS: J62903512W se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1.987.865.274 (një 

miliard e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e dyqind 

e shtatëdhjetë e katër) lekë pa tvsh / totali i pikëve të marra sipas sistemit [261.45], mesatarja e 

pikëve të marra [87.15] 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:  J.Avdolli  

Personi Përgjegjës për procedurën 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


