AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
Nr.__________ Prot.

Tiranë më _____._____.2021

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1
(PAS PROCESIT TË ANKIMIT)
Data: 31/12/2021
Drejtuar:

BASHKIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË
“FUSHA” & “5D KONSTRUKSION”
TIRANE Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina
nr.3, Pedonalja

Procedura e prokurimit/lotit: E Hapur - prokurim me mjete elektronike
Numri i procedurës / referenca e Lotit: : REF-07770-10-11-2021
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndёrtim rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës
(VIA)- Autostrada Fier Vlorë”
Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 267.030.666,92 (dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë million
e tridhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë presje nëntëdhjetë e dy) Lekë pa TVSH.
Kohëzgjatja: 16 Muaj
Publikimet e mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike: Datë 18 Tetor 2021 [Nr.151]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1

Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime

1. “SHKELQIMI 07”

K68121808W

Vlera: 140,237,084.00 (njeqind e dyzet million e duqind e tridhjete e shtate mije e tetedhjete e
kater) lekë pa TVSH.
2. “COMPANY RIVIERA 2008”

K81716011V

Vlera: 140,591,619.00 (njeqind e dyzet milion e peseqind e nentedhjete e nje mije e gjashteqind
e nentembedhjete)lekë pa TVSH.
3. “B93 II & B-93 & Shendelli”

L52209050O & J62903508R & K07924803N

Vlera: 156,200,000.00 (njeqind e pesedhjete e gjashte milion e dyqind mije) lekë pa TVSH.
4. “ALB TIEFBAU & INFRATECH & Engineering Consulting Group”
J66703049C & K91628001D & M1308013C
Vlera : 173,569,933.35 (njeqind e shtatedhjete e tre milion e peseqind e gjashtedhjete e nente
mije e neneteqind e tridhjete e tre pike tridhjete e pese) lekë pa TVSH.
5. “SIRETA 2F”

K51501008J

Vlera : 175,050,000.00 (njeqind e shtatedhjete e pese milion e pesedhjete mije) lekë pa TVSH.
6. “ALBA KONSTRUKSION”
J61812013R
Vlera: 186,925,250.00 (njeqind e tetedhjete e gjashte milion e nenteqind e njezet e pese mije e
dyqind e pesedhjete) lekë pa TVSH.
7. “COLOMBO”

J82916489E

Vlera: 194,900,125.00 (njeqind e nentedhjete e kater milion e nenteqind e mije e njeqind e
njezet e pese) lekë pa TVSH.
8. “EUROKOS HOLDING SHPK”

K91727010A

Vlera: 197,373,750.00 (njeqind e nentedhjete e shtate milion e treqind e shtatedhjete e tre mije e
shtateqind e pesedhjete)lekë pa TVSH.
9. “S.M.O.UNION & GLAVENICA”

J66902042Q & K17710805A

Vlera: 207,228,500.00 (dyqind e shtate milion e dyqind e njezet e tete mije e peseqind) lekë pa
TVSH.
10. “DENIS & HMK - Consulting & ERAL CONSTRUCTION COMPANY”

K51518029B & L57129604Q & K82230002K
Vlera : 209,505,405.00 (dyqind e nente milion e peseqind e pese mije e katerqind e pese) lekë pa
TVSH.
11. “FUSHA” & “5D KONSTRUKSION”

J61922018S & L61322023P

Vlera : 209,933,125.00 (dyqind e nente milion e nenteqind e tridhjete e tre mije e njeqind e
njezet e pses) lekë pa TVSH.
12. “BEIS SHPK”

K71412003A

Vlera: 210,258,500.00 (dyqind e dhjete milion e dyqind e pesedhjete e tete mije e peseqind) lekë
pa TVSH.
13. “EVEREST & ALKO IMPEX CONSTRUCTION”

J78311921L & K91608013D

Vlera: 224,305,759.44 (dyqind e njezet e kater milion e treqind e pese mije e shtateqind e
pesedhjete e nente pike dyzet e kater) lekë pa TVSH.
14. “LLAZO & NET-GROUP & KUPA”
K24218401K & L72023002P & K51615512C
Vlera: 250,185,000.00 (dyqind e pesedhjete milion e njeqind e tetedhjete e pese mije) lekë pa
TVSH.
15. “PEPA GROUP & JUNIK”

L42215009L & J68007522L

Vlera: 263,654,098.00 (dyqind e gjashtedhjete e tre milion e gjashteqind e pesedhjete e kater
mije e nentedhjete e tete) lekë pa TVSH.

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1. Skualifikohet Operatori ``Shkelqimi 07’’pasi oferta e paraqitur nga operatori eshte
anomalisht e ulet. Per kete arsye KVO-ja me date 19.11.2021 ka kerkuar analize te
cmimeve sipas nenit 93 te Ligjit 162/2020.
Me date 22.11.2021 Operatori Ekonomik ka paraqitur argumentimin i cili pas verifikimit
rezulton si meposhte :
Për zbatimin e objektit të kontratës, makineritë e kërkuara janë të mjaftueshme për realizimin e
objektit të kokntratës. Disponueshmëria e dyfishit të makinerive sjell favorizim në kohën e
realizimit të kontratës por jo në kosto. Ndërkohë që mundësia e shfrytëzimit të kantierit me

qëllim realizimin e kontratës është e kufizuar dhe e llogaritur sipas kërkesave të DST për numrin
e makinerive sipas analizave dhe normave të manualit në fuqi.
Për arsyetimin e furnizimit me karburant, duke marrë në konsideratë favorizimin e operatorit për
faktin se ka në pronësi karburantin, kjo nuk justifikon në vlerë koston e reduktuar në peshë të
kontratës. Arsyetimi duhet pasqyruar me vlera të blerjes dhe shitjes, me qëllim identifikimn e
reduktimit të kostos.
Lidhur me argumentimin 3-4-5, duke marrë në konsideratë koston për prodhimin e zërave granil,
rërë, stabilizant cakull dhe zhavorr/ betone elemente betoni/ shtresa asfaltike , argumentimi nuk
është mbështetur në vlerat për prodhim dhe situacionim duke qëndruar në linjë me normativat,
për të kuptuar diferencat në cmim në % që ju justifikojnë cmimin e ofertuar.
Lidhur me argumentimin 6, vihet re gjithashtu se ky argument nuk justifikon në vlerë koston e
reduktuar në peshë të kontratës. Arsyetimi duhet pasqyruar me vlera të blerjes dhe shitjes, me
qëllim identifikimn e reduktimit të kostos.
Per sa përket argumenti 7, duke marrë në konsideratë përpjekjen për këtë zë, në preventiv sipas
Dokumentave të Tenderit, zëri për Gjelbërim, nuk është I parashikuar për këtë kontratë.
Ky argument (8) nuk përbën asnjë avantazh në kosto.
Lidhur me argumentimin 9, vihet re gjithashtu se ky argument nuk justifikon në vlerë koston e
reduktuar në peshë të kontratës. Arsyetimi duhet pasqyruar me vlera të blerjes dhe shitjes, me
qëllim identifikimn e reduktimit të kostos.
Argumentimi për pikat 10/11 nuk përbëjnë asnjë avantazh në kosto sipas ofertës së operatorit.
Këto kritere janë minimale për kualifikim sipas DST.
Argumentimi për kostot e transportit për shkak të distancës, krijojnë favorizim në kohën
realizimin e kontratës dhe të kostos, por pesha e këtij zëri karshi vlerës së kontratës nuk është
argumetuar me qëllim justifikimin e reduktimit të kostos sipas ofertës së operatorit.
Sa më sipër argumentuar, referuar materialit paraqitur nga operatori ekonomik, nuk provohet
realizimi kontratës me vlerën e ofertuar.
2. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “COMPANY RIVIERA” sh.p.k
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 2.3.1 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, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo
më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.
Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në
bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me
përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomik, anëtarë të
një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesmarje në bashkim, vendosin me marveshje në
kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të permbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b
duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes
së tyre në bashkim.
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 mëposhtme:
Operatori nuk ka deklaruar te gjithe makinerite e nevojshme per realizimin e kesaj kontrate.
3. Skualifikohet oferta e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik “B 93 & B 93 II
& SHENDELLI ” sh.p.k 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 2.3.1 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, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo
më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.
Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në
bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me
përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomik, anëtarë të
një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesmarje në bashkim, vendosin me marveshje në
kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të permbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b
duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes
së tyre në bashkim.

4. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “SIRETA 2F” sh.p.k 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 2.3.3 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 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:



2/b pika 3, (Vepra arti ne infrastrukture)
5/d (Projektim vepra ujitje — kullimi — impiante vaditëse — diga të vogla (ato që nuk
plotësojnë kushtin e digave të mëdha) — damba, sifona, kaskada, kapërderdhëse,
rrymëshpejtues, priza, baraze, porta, tombino)
 7/a (Projektim ura dhe vepra arti te vogla deri ne 10 m)
 8/a (Rilevime inxhinierike)
 9/e (Studime e projektime hidrogjeologjike)
 9/d (Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe shpateve me
qëndrueshmëri të ulët.)
 11/a (Projektim sinjalistikë jondriçuese në rrugë lokale, rrugë urbane dytësore, rrugë
interurbane dytësore, sheshe e parkime.)
Operatori Ekonomik, ka lidhur kontrate sherbimi me Projektuesin i cili rezulton se nuk ploteson
piken 2/b pika 3 – Vepra arti ne infrastrukture.

Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikes 2.3.6 Operatori ekonomik ofertues
duhet disponoje punonjës të specializuar/kualifikuar si më poshtë:
1 (një) punonjes i pajisur me çertifikuar “Ekspert per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj
emergjencave”, e cila te jete e leshuar nga shoqeri te akredituara ose nga organizma
nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise.
1 (një) punonjës që disponon çertifikatën si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit
ne pune” në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 ”Për sigurinë dhe shëndetin
në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 ”Për miratimin e e rregullores ”Për sigurine në
kantier”.
Operatori ekonomik nuk ka paraqitur punonjes si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e
shendetit ne pune”.

5. Skualifikohet oferta e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik “ALBTIEFBAU &
INFRATECH & ECG ” sh.p.k 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 pikes 2.3.6 Operatori ekonomik ofertues
duhet disponoje punonjës të specializuar/kualifikuar si më poshtë:

1 (një) punonjes i pajisur me çertifikuar “Ekspert per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj
emergjencave”, e cila te jete e leshuar nga shoqeri te akredituara ose nga organizma
nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise.
1 (një) punonjës që disponon çertifikatën si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit
ne pune” në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 ”Për sigurinë dhe shëndetin
në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 ”Për miratimin e e rregullores ”Për sigurine në
kantier”.
Operatori nuk ka Vetdeklaruar asnje nga punonjesit e kualifikuar / Specializuar sipas Shtojces 8.
Nuk ka plotësuar pikën 2.3.1 në kriteret e vecanta pasi punët e ngjashme i përkasin projektuesit
shoqeria ECG – ka ofertuar me punet e ngjashme te marra nga “ Nord Comad” e cila sipas
verifikimit në QKB datë 17.09.2021 rezulton me status aktiv dhe nuk figuron që të jetë kryer
ndryshim për transferime të aktivitetit.

6. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “ALBA KONSTRUKSION”
sh.p.k 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 pikes 2.3.6 Operatori ekonomik ofertues
duhet disponoje punonjës të specializuar/kualifikuar si më poshtë:
1 (një) punonjes i pajisur me çertifikuar “Ekspert per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj
emergjencave”, e cila te jete e leshuar nga shoqeri te akredituara ose nga organizma
nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise.
1 (një) punonjës që disponon çertifikatën si “Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit
ne pune” në përputhje me klauzolat e ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 ”Për sigurinë dhe shëndetin
në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 ”Për miratimin e e rregullores ”Për sigurine në
kantier”.

Operatori nuk ka Vetdeklaruar punonjes te kualifikuar / Ekspert per ndihmen e pare dhe
nderhyrjen ndaj emergjencave”.

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 mëposhtme:
Operatori nuk ka Vetdeklaruar disponueshmerine e Nyjes Inerte te pajisur me leje mjedisore
III.1.B, si dhe nuk ka Vetdeklaruar asnje leje mjedisore si per Fabriken e asfaltit ashtu edhe per
Fabriken e Betonit.

Nuk ka plotesuar piken sipas Sqarimit Operatori ekonomik 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). Financimi i ketij objekti eshte parashikuar ne Buxhetin e vitit 20212023.
Operatori nuk e paraqitur kete deklarate.
7. Skualifikohet oferta e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik “COLOMBO &
ALMO & BOSHNJAKU ” sh.p.k 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 :
Skualifikohet oferta e paraqitur nga BOE , bazuar ne Vendimin Nr.80 date 05.11.2021, te
Agjensise se Prokurimit Publik, per Procedimin Administrativ te nisur per Subjektin Colombo
shpk.

8. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “EUROKOS HOLDING”
sh.p.k 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 personelin
kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë sipas përcaktimeve në
DST.
Nga Operatori Ekonomik stafi teknik dhe profesional i deklaruar i disponueshem per realizimin
e kesaj kontrate ne kete procedure prokurimi 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 *stafi teknik i shoqerise dhe stafi profesional i
deklaruar i Operatorit nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara
në procedura të shpallura fitues”.

9. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatoret ekonomik “S.M.O” sh.p.k dhe
GLAVENICA 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 pikes 2.3.8.Operatori ekonomik
pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:
Operatori ka deklaruar mangesi ne mjetet e nevojshme per realizimin e ketij objekti.

Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikave 2.3.5 dhe 2.3.6 Operatori
ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin
kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë dhe Operatori ekonomik
ofertues duhet disponoje punonjës të specializuar/kualifikuar si më poshtë..
Operatori ka deklaruar mangesi ne stafin e nevojshem per realizimin e kesaj kontrate.

10. Skualifikohet oferta e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik “
LLAZO
&
KUPA & NET GROUP ” sh.p.k 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 2.3.1 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, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo
më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.
Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim.
Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e
pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë
të njëjtën përqindje pjesmarje në bashkim, vendosin me marveshje në kontratën e
bashkëpunimit se cili prej tyre do të permbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet
nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

11. Skualifikohet oferta e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik “
DENIS 05 &
ERAL & HMK ” sh.p.k 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 2.3.1 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, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo
më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.
Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim.
Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e
pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë
të njëjtën përqindje pjesmarje në bashkim, vendosin me marveshje në kontratën e
bashkëpunimit se cili prej tyre do të permbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet
nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

12. Skualifikohet oferta e paraqitur nga bashkimi i operatoreve ekonomik “
PEPA
&
JUNIK ” sh.p.k 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 2.3.1 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, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo
më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.
Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim.
Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e
pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatoret ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë
të njëjtën përqindje pjesmarje në bashkim, vendosin me marveshje në kontratën e
bashkëpunimit se cili prej tyre do të permbushë këtë kusht. Kurse pika 2.3.1/b duhet të plotësohet
nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.
Operatori Pepa, ka mangesi ne dokumentacionin qe verteton Punen e Ngjashme.

* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “FUSHA” & “5D
KONSTRUKSION” me adrese: TIRANE Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani,
perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, me NUIS: J61922018S, se oferta e
paraqitur me vlerë totale prej Vlera: 209,933,125.00 (dyqind e nente milion e nenteqind e
tridhjete e tre mije e njeqind e njezet e pses) lekë pa TVSH. Totali i pikëve të marra sipas
sistemit [252], në mesatare pikët e mara janë [84] , është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar adresa: “Rruga Sami
Frashëri nr.33”, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit
përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe
kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është
dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 210,258,500.00 ( dyqind e dhjetë milion e dyqind e
pesëdhjetë e tetë mijë e pesëqind) pikët totale të marra [235.35], siç parashikohet në nenin 83
të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.
I.1 Ankesat: Vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës me numë reference REF-07770-1011-2021 Numri i protokollit : 2448/2021 Data e protokollit : 2021-12-07 ku me vendimin
Numër: 1051/2021 Datë: 2021-12-29 Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri, Vendos:
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shkëlqimi 07” SHPK për
procedurën e prokurimit “E hapur”, me Nr.REF-07770-10-11-2021, me objekt “Ndërtim
rruga lidhëse e Aeroportit Ndërkombëtar të Vlorës (VIA)- Autostrada Fier Vlorë”, me fond
limit 267,030,666.92, lekë pa tvsh, zhvilluar më datë 29.10.2021, nga autoriteti kontraktor,
Autoriteti Rrugor Shqiptar.
2. Autoriteti kontraktor lejohet të vijojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.

Personi Pergjegjës per procedurën
B. Daci

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Evis Berberi

