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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

      Nr.__________ Prot.                                              Tiranë më _____._____2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

06/10/2021 

 

Drejtuar: “4 A-M sh.p.k & ED KONSTRUKSION  sh.p.k & I.D.K - KONSTRUKSION” 

sh.p.k 

TIRANE Rruga Artan Lenja Pallati i 4 A-M, Apartamenti A1, kati i I-re 

 

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

elektronike” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-02819-08-13-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i segmentit rrugor Sheshi Shqiponja - 

Bulevardi i Ri, Loti 2” 

 

Fondi limit:  në lekë : 2.485.599.781,248 (Dy miliard e katërqind e tetëdhjetë e pesë milion 

e pesëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e një presjë dyqind e dyzet 

e tetë ) lekë pa tvsh 

Në Euro : 20,479,523.62 EUR pa TVSH. 

sipas kursit zyrtar të këmbimit datë 13.08.2021 ora 12:14:32, ku 1 (një) Euro këmbehet 

me 121.37 Lekë 

Kohëzgjatja: 24 muaj 

 

 



2 
 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

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

 

 

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: 

 

1       BOE “GJOKA KONSTRUKSION sh.a  & SHANSI INVEST sh.p.k”   

                                                                                                      J91815014U /  J61924002T 

Vlera:  2,460,109,923.00 (dy miliard e katërqind e gjashtëdhjetë milion e një qind e nëntë mijë 

e nëntëqind e njëzet e tre ) lekë pa TVSH 

 

2.     “A. N. K.” sh.p.k          

                                                                                                                               J92408001N       

Vlera:  2.445.824.438,40 (dy miliard e katërqind e dyzet e pesë milion e tetëqind e njëzet e 

katër mijë e katërqind e tridhjetë e tetë presje dyzet) lekë pa tvsh. 

 

3.   BOE “4 A-M sh.p.k & ED KONSTRUKSION  sh.p.k & IDK KONSTRUKSION 

sh.p.k” 

                                                                              K92005016L / K61625001I / K51408016J 

Vlera:  2,386,175,789.236 (dy miliard e treqind e tetëdhjetë e gjashtë milion e njëqind e 

shtatëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e nëntë presje dyqind e tridhjetë e gjashtë) 

lekë pa tvsh. 

 

4. BOE “G.P.G. COMPANY sh.p.k & ELB NDERTUESI sh.p.k & ARKONSTUDIO 

sh.p.k” 

                                                                               J64324443V /  J93112212H / L42019004I 

 

Vlera:  2,473,171,886.14 (dy miliard e katërqind e shtatëdhjetë e tre milion e njëqind e 

shtatëdhjetë e një mijë e tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë presje katërmbëdhjetë) lekë pa tvsh 
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 5.    “KEVIN CONSTRUKSION ”   sh.p.k                                              

                                                                                                                          K71401004W 

Vlera : 0 

 

 

 

 

6.  “MET - ENGENEERING ”  sh.p.k 

                                                                                                                                                     L52025007R 

Vlera : 0 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.  “A. N. K.”  sh.p.k 

                                                                                                                              J92408001N 

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

 

  Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “A. N. K. ” sh.p.k 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; 

 

1. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.2.1 Operatorët 

ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron vjetore për 

vitet financiare 2018, 2019, 2020, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e 

periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se  vlera e parashikuar e kontrates qe 

prokurohet. (jo me e vogel se vlera e fondit limit). 

 

2. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.1 Operatori 

ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme  

 

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.  
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3. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.3 Operatori 

ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë 

fuqi punëtore minimalisht 300 (treqind) persona. Për përmbushjen e këtij kriteri, 

operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të 

punonjësve  për periudhen Shkurt – Korrik 2021, në formularin përmbledhës të 

vetëdeklarimit 

 

4. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.4 dhe 2.3.5 

Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, sipas kerkeses ne 

DST: 

 

5. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.8 Operatori 

ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe 

pajisjet e kerkuara ne DST 

 

 
2.  “KEVIN CONSTRUKSION ” sh.p.k 

                                                                                                                       K71401004W        

 

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “KEVIN CONSTRUKSION ” 

sh.p.k 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; 

 

1. Nuk ka paraqitur oferte ekonomike sipas shtojces 2  (shtojce per tu paraqitur nga operatori 

ekonomik )   

 
 

3.  “MET - ENGENEERING ” sh.p.k  

                                                                                                                                                     L52025007R 

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “MET - ENGENEERING ” sh.p.k 

pasi nuk ka arritur te paraqese asnjë dokumentacion per te deshmuar plotesimin e te gjithe 

kritereve te kerkuara ne DST. 
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*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “4 A-M  sh.p.k & ED 

KONSTRUKSION sh.p.k & I.D.K - KONSTRUKSION” sh.p.k me adrese: TIRANE 

Rruga Artan Lenja Pallati i 4 A-M, Apartamenti A1, kati i I-re  me NUIS: K92005016L / 

K61625001I / K51408016J se oferta e paraqitur me vlerë totale prej:  2,386,175,789.236  (dy 

miliard e treqind e tetëdhjetë e gjashtë milion e njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind 

e tetëdhjetë e nëntë presje dyqind e tridhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh / totali i pikëve të marra 

sipas sistemit  [275.85], mesatarja e pikëve të marra [ 91.95 ] është identifikuar si oferta e 

sukseshme. 

 

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´. 

 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


