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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

[Data: 06/10/2021] 

 

Drejtuar:   BASHKIMIT TË OPERATORIT EKONOMIKË  

“ G.P.G. COMPANY & SENKA”     

LUSHNJE,  Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane 

Rotondos se Plukut 

 

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

elektronike” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: :    REF-02818-08-13-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, Loti 5”  

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 1.939.309.894,55 (Nje miliard e nenteqind e tridhjete 

e nente milion e treqind e nente mije e teteqind e netedhjete e kater presje pesedhjete e pese 

)Lekë, pa TVSH./   15.978.494,64 EUR , pa TVSH ( kursit i këmbimit, 1 (një) Euro këmbehet 

me 121.37 Lekë)  Kohëzgjatja : 24 Muaj   

Publikimet e mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike: Datë 23 Gusht 2021 [Nr.125] 

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      “MET -ENGENEERING”                                                         L52025007R    
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Vlera:  0 (Zero)    lekë pa TVSH 

 

2.     “KEVIN CONSTRUKSION”             K71401004W 

Vlera:  1.493.265.139 ( një miliard e katërqind e nëntëdhjete e tre milion e dyqind e 

gjashtëdhjetë e pesë mijë e njëqind e tridhjetë e nëntë) 

 

3.   “ALB – STAR”                                                            J62903512W 

Vlera:  1.545.672.513 (një miliard e peseqind e dyzet e pesë milion e gjashteqind e shtatedhjete 

e dy mijë e peseqind e trembedhjete) lekë pa tvsh. 

 

4.  “ FUSHA”  & “HASTOÇ”          J61922018S / J62028009B 

         

Vlera : 1.645.486.374 (një miliard e gjashtëqind e dyzetë e pesë milion e katërqind e tetëdhjetë 

e gjashtë mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër) lekë pa tvsh 

 

5.  “ ERGI” & “BE-IS” & “VELLEZERIT HYSA”      

K02727229P / K71412003A / K12911201C 

         

Vlera : 1.801.778.452 (një miliard e teteqind e një milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë 

e katërqind e pesëdhjetë e dy) lekë pa tvsh 

 

6.  “ G.P.G. COMPANY & SENKA”        J64324443V / J94808405Q 

         

Vlera : 1.802.764.499 (një miliard e tetëqind e dy milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e katër 

mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh 

 

7.   “GENER 2”                                                             K58615301M 

Vlera:  1.883.035.23905 (një miliard e tetëqind e tetëdhjetë e tre milion e tridhjete e pesë mijë e 

dyqind e tridhjetë e nëntë presjë zero pesë) lekë pa tvsh. 

 

8.   “GJIKURIA”                                                            J62903456H 

Vlera:  1.900.068.083 (një miliard e nëntëqind milion e gjashtëdhjetë e tetë mijë e tetëdhjetë e 

tre) lekë pa tvsh. 

 

 



3 
 

9.   “ GJOKA KONSTRUKSION”                                               J91815014U 

Vlera:  1.902.440.57205 (një miliard e nëntëqind e dy milion e katërqind e dyzetë  mijë e 

pesëqind e shtatëdhjetë e dy presje zero pesë) lekë pa tvsh. 

 

10.   “ GECI”                                                  K71829801O 

Vlera:  1.918.678.5293 (një miliard e nëntëqind e tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e 

shtatëdhjetë e tetë  mijë e pesëqind e njëzetë e nëntë presje tre) lekë pa tvsh. 

 

11.   “AGBES KONSTRUKSION”                                              K32807432W 

Vlera:  1.924.399.741 (një miliard e nëntëqind e njëzetë e katër milion e treqind e nëntëdhjetë e 

nëntë mijë e shtatëqind e dyzetë e një) lekë pa tvsh. 

 

12.  “ ALKO-IMPEX  General Construcion” & “2 T”             K91326028I / K01731001M 

         

Vlera : 1.927.791.26550 (një miliard e nëntëqind e njëzetë e shtatë milion e shtatëqind e 

nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e pesë presje pesëdhjetë) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.      “MET -ENGENEERING”                                                         L52025007R   

Arsyet e skualifikimi si me poshte: Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik 

“MET - ENGENEERING ” sh.p.k pasi nuk ka arritur te paraqese asnje dokumentacion te 

plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST.  

 

2.     “KEVIN CONSTRUKSION”            K71401004W 

Arsyet e skualifikimi si me poshte: Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik 

“KEVIN” 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; 

 

- Nuk permbush kapacitetet ekonomike dhe financiare pika 2.2.1 Xhiro vjetore e   

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

- Nuk permbush piken 2.3.1 Pune e ngjashme e kerkuar ne vlere, dhe ne Tipologji 

- Nuk permbush kriterin lidhur me stafin e kerkuar per kete objekt 

- Nuk permbush kriterin lidhur me Licensat kerkuara per kete object 
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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; 

 

3.   “ALB – STAR”                                                            J62903512W 

Arsyet e skualifikimi si me poshte: Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori 

ekonomik “ALBSTAR” 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; 

 

- Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta sipas pikes 1.b, Ofertuesi duhet te paraqese 

Sigurimin e Ofertes, sipas Shtojces 3, rezulton se Operatori ka bere sigurimin e 

ofertes se tij ne vlere me te vogel se sa kerkohet “Shuma e kërkuar e sigurimit të 

ofertës është 38.786.197 ( tridhjete e tete milion e shtateqind e tetedhjete e gjashte 

mije e njeqind e netedhjete e shtate)lekë” , operatori e ka siguruar oferten ne vleren 

30.781.697 

 

4.  “ FUSHA”  & “HASTOÇ”          J61922018S / J62028009B 

Arsyet e skualifikimi si me poshte: Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik 

BOE “FUSHA&Hastoci ” 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 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.1 a,b 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.  
 

BOE nuk ploteson Kriterin per pune te ngjashme sipas objektit te kontrates te percaktuar ne 

DST 

 

 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit pika 2.3.7 Kandidati ofertues duhet 

të përcaktoje me anë të një deklarate (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin 

Teknik të punimeve  (inxhinier ndertimi me experience.) në objekt i cili duhet të jetë i 

perfshire ne licensen e shoqerise dhe të deklaroje se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë 

kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqeruar me dokumentacionin e mëposhtme: 

diplome , libreze pune dhe kontrate pune, per Operatorin Hastoci, Deklarata e 

Drjetuesit Teknik, eshte plotesuar me Fond Limit te gabuar. 
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- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit pika 2.4.3 Operatori ekonomik 

ofertues duhet të paraqesë deklaratën ku të shprehet se është dakort me mënyrën e 

financimit të objektit dhe se punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë 

brenda afatit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor (në rast të shpalljes fitues), per 

Operatorin Hastoci Deklarata e Dakordesimit per menyren e Financimit eshte 

plotesuar me Fond Limit te gabuar. 
 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit pika 2.3.8 Operatori ekonomik 

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

mëposhtme, pika “ Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në 

kontrata të tjera apo të deklaruara ne procedura te shpallura fitues” operatori 

Hastoci, ka plotesuar Deklaraten per mos angazhimin e makinerive, me fond limit te 

gabuar. 

 

 

5.  “ ERGI” & “BE-IS” & “VELLEZERIT HYSA”      

K02727229P / K71412003A / K12911201C 

Arsyet e skualifikimi si me poshte: Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori 

ekonomik BOE “Ergi & BE_IS& Vllezerit Hysa ” 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 Kriteret e Vecanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.1 a,b 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.  

 

BOE nuk ploteson Kriterin per pune te ngjashme sipas objektit te kontrates te 

percaktuar ne DST 

 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta te Kualifikimit piken 2.3.4 Operatori ekonomik 

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

kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, BOE ka deklaruar ne rolin e 

Drejtueses Teknike si Inxhiniere Mjedisi Olkida Naci Mersini – e cila rezulton e 

punesuar ne shtet si Specialiste/Drejtorine e Vleresimit te Mjedisit prane Agjensise 

Kombetare te Mjedisit ( rezulton ne korespondencat e ARRSH) 

 

 

6.   “GENER 2”                                                             K58615301M 
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Arsyet e skualifikimi si me poshte: Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori 

ekonomik “Gener 2” sh.p.k pasi nuk ka arritur te paraqese asnje dokumentacion te plote 

dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DST, me 

konkretisht 

- Shtojca 8, Formulari pergjithshem i vetdeklarimit, B) "Deklarata e punonjesve te 

nevojshem per realizimin e punimeve objekt kontrate", operatori nuk ka deklaruar 

stafin qe do jete i ngarkuar ne zbatimin e kontrates 

 

 

7.   “ GECI”                                                  K71829801O 

 

Arsyet e skualifikimi si me poshte:  Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik 

“GECI” 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; 

 

- Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta sipas pikes 1.b, Ofertuesi duhet te paraqese 

Sigurimin e Ofertes, sipas Shtojces 3, rezulton se Operatori ka bere sigurimin e 

ofertes se tij per objekt tjeter me vlere tjeter, me konkretisht ka bere sigurimin e 

ofertes per Ndertimin e Unazes se Jashtme Tiranes Loti 4, me vlere 41,939,175.89 

lekë 

 

8.   “GJIKURIA”                                                            J62903456H 

Arsyet e skualifikimi si me poshte: Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori 

ekonomik “Gjikuria ” 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; 

 

-  Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta sipas pikes 1.b, Ofertuesi duhet te paraqese 

Sigurimin e Ofertes, sipas Shtojces 3, nuk ka bërë sigurimin e ofertes se tij. 

 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta sipas pikes 2.3.2 “Operatoret ekonomike duhet 

te paraqesë licensën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve 

objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas 

formatit të miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008” , 

mungon Licenca NS-19-C, e cila per Operatorin Gjikuria rezulton te jete NS-19-A. 

 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta sipas pikes 2.3.5 Operatori ekonomik, për 

realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo 

domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë),nuk disponon stafin e 

kerkuar ne kete kriter. 

 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta sipas 2.4.2 Grafiku i punimeve, nuk ka paraqitur 

grafikun e punimeve per kete objekt 
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9.   “AGBES KONSTRUKSION”                                              K32807432W 

    Arsyet e skualifikimi si me poshte: Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori 

ekonomik “AGBES ” 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; 

 

- Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta sipas pikes 1.b, Ofertuesi duhet te paraqese 

Sigurimin e Ofertes, sipas Shtojces 3, nuk ka bërë sigurimin e ofertes se tij. 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta sipas 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, operatiori nuk ka deklaruar asnje pune te ngjashme per tu marre ne vleresim. 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta sipas 2.4.2 Grafiku i punimeve, nuk ka paraqitur 

grafikun e punimeve per kete objekt 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta sipas pikes 2.3.4 Operatori ekonomik 

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

kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, nuk disponon stafin e kerkuar ne kete kriter 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta sipas pikes 2.3.5 Operatori ekonomik, për 

realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo 

domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë),nuk disponon stafin e kerkuar ne 

kete kriter 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta sipas 2.4.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të 

paraqesë deklaratën ku të shprehet se është dakort me mënyrën e financimit të objektit dhe 

se punimet për realizimin e këtij objekti do të përfundojnë brenda afatit të përcaktuar nga 

autoriteti kontraktor (në rast të shpalljes fitues), nuk ka paraqitur formularin e deklarimit 

per kete kriter. 

 

10.  “ ALKO-IMPEX  General Construcion” & “2 T”             K91326028I / K01731001M 

Arsyet e skualifikimi si me poshte: Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori 

ekonomik BOE “ALKO IMPEX&2T ” 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 Kriteret e Vecanta te Kualifikimit pika 2.1/g Ne rastin e nje 

bashkimi shoqerish (operatore te perbashket) duhet te paraqiten dokumentat e 

meposhtme : 

a. Marreveshjen e noterizuar sipas te ciles eshte krijuar zyrtarisht sipermarrja e 

perbashket e OE. 

b. Prokuren e Vecante  
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c. Vendimin e paleve vendimarrese te shoqerise ose sipermarrrjes se perbashket te 

shoqerive dhe/ose bashkimit te shoqerive, ne rastin konkret BOE nuk ka sjelle asnje 

nga dokumentat e mesiperme. 

- Nuk ka plotesuar Kriteret e Vecanta sipas 2.4.2 Grafiku i punimeve, nuk ka paraqitur 

grafikun e punimeve per kete objekt 
 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “ G.P.G. COMPANY & 

SENKA” shpk me adrese: LUSHNJE,  Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe, tek nyja e 

prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut., me NUIS: J64324443V / J94808405Q, 

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej Vlera: 1.802.764.499 (një miliard e tetëqind e dy 

milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë)  lekë pa 

tvsh..Totali i pikëve të marra  sipas sistemit [264], në mesatare pikët e mara janë [88] ,  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: M.Shkurti  

Personi Pergjegjes per proceduren 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


