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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

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

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

19/10/2021 

 

Drejtuar: BOE "KOLA INVEST” SHPK & “NDREGJONI” SHPK 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Ndërtimi i rrugës së fshatit Senicë dhe  lidhja me rrugën Kardhiq - 

Delvinë” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-06134-09-22-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i rrugës së fshatit Senicë dhe  lidhja me rrugën 

Kardhiq - Delvinë” 

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 165.480.550,38 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë 

milion e katërqind e tetëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë presje tridhjetë e tetë)Lekë, 

pa TVSH. 

Kohëzgjatja : 12 Muaj    

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr.142 datë: 27/09/2021  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim    
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Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1       FLED                       

                                                                                                                                K17621104C  

Vlera:  0                                                                                                                   

 

2.     “SHKELQIMI 07”  

                                                                                                                                K68121808W 

Vlera:  151,462,830.00 ( njëqind e pesëdhjetë e një milion e katërqind e gjashtëdhjetë e dy 

mijë e tetëqind e tridhjetë)  lekë pa tvsh                                                                

3.   ALB - STAR  

                                                                                                                                 J62903512W  

Vlera:  100,934,050.15 (njëqind milion e nëntëqind e tridhjetë e katër mijë e pesëdhjetë presje 

pesëmbëdhjetë ) lekë pa tvsh 

4.   KOLA INVEST & NDREGJONI        

                                                                                                       K93103401G /  K31329048I 

 

Vlera : 111,779,531.04 (njëqind e njëmbëdhjetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë 

mijë e pesëqind e tridhjetë e një presje  zero katër) lekë pa tvsh 

  

5. ALBA KONSTRUKSION 

                                                                                                                                 J61812013R 

 

114,167,149.00 (njëqind e katërmbëdhjetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e 

njëqind e dyzet e nëntë)  lekë pa tvsh 

 

6.   B93 II & Shendelli & B-93 

                                                                                L52209050O  / K07924803N / J62903508R 

 

119,600,000.00 ( njëqind e nëntëmbëdhjetë milion e gjashtëqind mijë)  lekë pa tvsh 

 

7. BE - IS SH.P.K 

                                                                                                                    K71412003A 

135,202,341.00 ( njëqind e tridhjetë e pesë milion e dyqind e dy mijë e treqind e dyzet e 

një) lekë pa tvsh 
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “FLED” SHPK (NUIS) 

K17621104C  pasi nuk plotëson asnjë nga kriteret e përcaktuara në DST. 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokument në sistemin elektronik të 

prokurimeve që provon përmbushjen e kërkesave te autoritetit kontraktor.  

 

2. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “SHKELQIMI 07” 

SHPK (NUIS) K68121808W  pasi nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të 

saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara 

në DST, konkretisht :  

 

 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.2 Operatorët ekonomikë 

duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve 

objekt kontrate, të leshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, sipas formatit të 

miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e 

rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatmit, 

klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” 

 

Licenca e paraqitur nga Operatori Ekonomik nuk përmban kategorinë e kërkuar në DST : 

- NS-18/C ( Punime Topogjeodezike)  

 

 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.3 Operatori ekonomikë 

duhet të disponojë licencë projektimi ose të kontraktojë me një shoqëri projektuese të 

licencuar sipas rregullores së miratuar me VKM nr. 943, datë 28/12/2016  ”Për kriteret dhe 

procedurat e dhënies së licencave profesionale për individë dhe persona juridikë në fushën e 

studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikqyrje e kolaudimit të punimeve të zbatimit në 

ndërtim.  

 

Licenca e paraqitur nga Projektuesi i Punimeve nuk përmban kategoritë e kërkuara në DST : 

- 2/b pika 3 ( Vepra arti në infrastrukturë)  

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

qëndrueshmëri të ulët) 

 

3. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ALB - STAR” SHPK 

(NUIS) J62903512W pasi nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë dhe 

të plotë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kritereve të përcaktuara në DST, 

konkretisht :  

 

 

 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.5 Operatori 

ekonomik pjesmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë 
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personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas 

përcaktimeve në DST.  

 

- Nuk ka paraqitur 1 (një) Inxhinier Topograf të kërkuar për  zbatimin e kontratës.  

Nga Operatori Ekonomik inxhinieri i paraqitur për këtë kriter disponon Diplomë të nivelit 

të parë në profilin Inxhinieri Gjeoinformatikë dhe Diplomë të nivelit të dytë në Inxhinieri të 

Burimeve Natyrore- Profili Gjeomatikë të realizuar pranë Fakultetit të Gjeologjisë dhe 

Minierave 

 Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.8 Operatori 

ekonomik pjesmarrës, për realizimin e kontratës duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e 

nevojshme sipas përcaktimeve në DST 

 

Nga Operatori Ekonomik në deklaratën e paraqitur për disponimin  e mjeteve / pajisjeve / 

makinerive të nevojshme për realizimin e këtij objekti disa nga makineritë janë të deklaruara 

në një objekt tjetër për të cilën ky Operator është shpall fitues pranë Autoritetit Kontraktor. 

Bazuar në Dokumentat Standarte të Tenderit, dhe në Deklaratën e Operatorit *makineritë e 

Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara në 

procedura të shpallura fitues”. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE "KOLA INVEST” SHPK & 

“NDREGJONI” SHPK me adresë: FIER Lagjia "Kryengritja", Rruga "Aulona", 

Kompleksi "Apollon", Pallati Nr.7, Zone KadastraleNr.8531, Numer Pasurie 8/59,  me NUIS: 

K93103401G /  K31329048I se oferta e paraqitur me vlerë totale prej vlerës : 111,779,531.04 

(njëqind e njëmbëdhjetë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e 

tridhjetë e një presje  zero katër) lekë pa tvsh.Totali i pikëve të marra [247.65]  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´. 

 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


