AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
Nr.__________ Prot.

Tiranë më _____._____.2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
(PAS PROCESIT TË ANKIMIT)

[08/02/2022]
Drejtuar:

JUBICA SHPK
Shkoder Shkodër SHKODER Rruga Luigj Gurakuqi, Kuklej, nr 108

Procedura e prokurimit/lotit: “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 8” (Sinjalistikë dhe
Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 6).
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-08251-10-14-2021
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndërtim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 8” (Sinjalistikë dhe
Siguri rrugore nga loti 1 deri ne lotin 6).
Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 281,619,729.39 (dyqind e tetëdhjetë e një milion e
gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e njëzet e nëntë presje tridhjetë e nëntë )
Lekë, pa TVSH.
Kohëzgjatja : 8 Muaj
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):
Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr.151 datë:18/10/2021
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto X

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë
me këto vlera përkatëse të ofruara:
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1

JUBICA
K26529001I

Vlera: 220,000,001 (dyqind e njëzet milion e një ) lekë pa tvsh
2.

I.D.K - KONSTRUKSION
K51408016J

Vlera: 253,516,217.5 ( dyqind e pesëdhjetë e tre milion e pesëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e
dyqind e shtatëmbëdhjetë presje pesë) lekë pa tvsh
3. R. S. & M & SI.SI-AL sh.p.k
K32203002I / K72117030P
Vlera: 240,935,643 (dyqind e dyzet milion e nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e
dyzet e tre ) lekë pa tvsh
4. HASTOÇI
J62028009B
Vlera : 277,771,481.5 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e një
mijë e katërqind e tetëdhjetë e një presje pesë) lekë pa tvsh
5. 2 T
K01731001M
Vlera: 269,585,350.5 (dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë milion e pesëqind e tetëdhjetë e pesë
mijë e treqind e pesëdhjetë presje pesë) lekë pa tvsh
6. Signs & Road Safety Solutions & ALKO-IMPEX General Construction & ALB TIEFBAU
L62228020U / K91326028I / J66703049C
Vlera 217,548,287.63 ( dyqind e shtatëmbëdhjetë milion e pesëqind e dyzet e tetë mijë e
dyqind e shtatëdhjetë e tetë presje gjashtëdhjetë e tre) lekë pa tvsh
Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
1. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “HASTOÇI” SHPK (NUIS)
J62028009B 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 :
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 Nuk ka plotësuar kriteret e vecanta sipas pikës 2.3.2. Në licencën profesionale
Operatori Ekonomik nuk përmban kategoritë e mëposhtme sipas kërkesës së DST:
NS – 6/D (Sinjalistika rrugore jondricuese)
NS—7/D (Barriera dhe mbrojtje rrugore)
pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet sipas
kerkeses se DST.
peratori ekonomik ofertues
duhet të disponoje punonjës të specializuar/kualifikuar si më poshtë:
1 (një) punonjes që të disponojë certifikatë si “ Auditues/ Insepktues i Sigurisë Rrugore
(auditin e sigurisë rrugore dhe menaxhimin e pikave të zeza)” lëshuar nga Institucionet
Kompetente Shtetërore në përputhje me klauzolat e Direktivës 2008/96/EC ose
ekuivalente.
2. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “2 T” SHPK (NUIS)
K01731001M 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 :

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është 5,632,394.59 (pesë milion e gjashtëqind e
tridhjetë e dy mijë e treqind e nëntëdhjetë e katër presje pesëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh.

duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme
lotesuar Kriteret e vecanta sipas pikes 2.3.5 Operatori ekonomik ofertues duhet
disponoje punonjës të specializuar/kualifikuar si më poshtë:
1 (një) punonjes që të disponojë certifikatë si “ Auditues/ Insepktues i Sigurisë Rrugore
(auditin e sigurisë rrugore dhe menaxhimin e pikave të zeza)” lëshuar nga Institucionet
Kompetente Shtetërore në përputhje me klauzolat e Direktivës 2008/96/EC ose ekuivalente.


për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet sipas kerkeses se DST.
3. Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Signs & Road Safety
Solutions & ALKO-IMPEX General Construction & ALB TIEFBAU” SHPK (NUIS)
L62228020U / K91326028I / J66703049C
pasi nuk ka arritur të paraqesë
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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 , në një vlerë
jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.
Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpermendura e ben ofertën të 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 ekonomikë, anëtarë
të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me
marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë 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.
Puna e ngjashme e paraqitur nga Operatoret ekonomik konkretisht ”Alb Tiefbau”shpk dhe
”Alko Impex General Construksion” shpk nuk ploteson perqindjen pjesmarrese te secilit ne
kete bashkim operatoresh per kontratat e ngjashme sipas objektit qe prokurohet.

kritereve të DST ( janë të paplotësuara disa rubrika)
Nga formulari përmbledhes i vetëdeklarimit të paraqitur nga operatori ekonomik “Signs and
Road Safety Solution”shpk :
A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik
Nuk është plotësuar Paragrafi i 1 * Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë
operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në
BOE)
Nuk është plotësuar Paragrafi i 2 * Numri NIPT/et:
Pjesa e II : Shkaqet e përjashtimit
A: Deklarata për përmbushjen e kritereve të përgjthshme të kualifikimit
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 Nuk është plotësuar Paragrafi i 4 * Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim
gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

Nga formulari përmbledhes i vetëdeklarimit të paraqitur nga operatori ekonomik “Alb
Tiefbau”shpk :
A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik
Nuk është plotësuar Paragrafi i 1 * Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë
operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në
BOE)
Nuk është plotësuar Paragrafi i 2 * Numri NIPT/et:
* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë " JUBICA” SHPK me adresë:
Shkoder Shkoder SHKODER Rruga Luigj Gurakuqi, Kuklej, nr 108 me NUIS: K26529001I
se oferta e paraqitur me vlerë totale prej vlerës : 220,000,001 (dyqind e njëzet milion e një)
lekë pa TVSH. Totali i pikëve të marra [238.65] është identifikuar si Oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, me adresë: “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 dorëzoni 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 253,516,217.5 (dyqind e pesëdhjetë e tre milion e
pesëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind e shtatëmbëdhjetë presje pesë) lekë pa TVSH, siç
parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.
Ankesat kanë përfunduar.Vendimi Nr.115/2022, datë 31/01/2022 i Komisionit të Prokurimit
Publik, është vendim përfundimtar.

Personi përgjegjës për prokurimin
Eduart Agalliu

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Evis Berberi
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