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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

      Nr.__________ Prot.                                         Tiranë më _____._____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

[Data: 27.04.2022] 

 

Drejtuar:   BASHKIMIT TË OPERATORIT EKONOMIKË  

“ DRINI -1 & SHPRESA - AL”     

Lagjia lajthize, Ish Zona Industriale, Pasuria Nr.1567, Zona kadastralr nr.3069 , Pukë 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E Hapur –Pune - prokurim  me mjete   elektronike” 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-23927-04-04-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndërhyrje në tunelin e Gojanit, masat inxhinierike për 

mbrojtjen e skarpatave”  

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 16.536.404,09 (gjashtëmbëdhjetë milion e peseqind 

e tridhjete e gjashte mije e katerqind e kater presje zero nente) Lek pa TVSH. 

Kohëzgjatja : 5 Muaj   

Publikimet e mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike: Datë 11 Prill 2022 [Nr.46] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   

oferta ekonomikisht  

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
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1.     “ DELIA GROUP”             J81517002U 

 Vlera:  15.206.000 ( pesembedhjete million e dyqind e gjashte mije) Lek pa tvsh 

 

2.   “DRINI -1” & “SHPRESA - AL”                              J78716317H / K31321021N 

Vlera:  14.971.750 (katermbedhjete milion e neteqind e shtatedhjete e nje mije e shtateqind e 

pesedhjete) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.   Operatori ekonomik   “ DELIA GROUP”,   me NIPT: J81517002U,  Skualifikohet  pasi 

oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “DELIA GROUP ” 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 plotëson pikën 2.3.1 të Kapacitetit Teknik të DST-ve. Puna e ngjashme e paraqitur 

nga OE nuk përputhet me objektin e procedurës së prokuruar. 

 

-Nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë sipas Kritereve të Përgjithshme të Përzgjedhjes 

për Kualifikim të DST-ve, ku citohet se: 

 

 “Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të 

tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës”. 

  

 “Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të 

tjera, ai i vërteton autoritetit/entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e 

nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim”. 

 

Konkretisht, Operatori Ekonomik mbështetës ABNID i deklaruar në Shtojcën 8 (Formulari 

Përmbledhës i Vetëdeklarimit) nuk ka paraqitur asnjë nga pikat e lartpërmendura.  

 

-Nuk plotëson pikën 2.4.1 të Kërkesave  të tjera të veçanta për kualifikim, pasi OE ka 

paraqitur certifikatat e cilësisë së punimeve të skaduara. 
 

 

 

*  *  * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “ “DRINI -1” & 

“SHPRESA - AL” shpk me adrese: Lagjia Lajthize, Ish Zona Industriale, Pasuria Nr.1567, 

Zona kadastralr nr.3069 , Pukë, me NUIS: J78716317H / K31321021N, se oferta e paraqitur 

me vlerë totale prej Vlera: 14.971.750 (katermbedhjete milion e neteqind e shtatedhjete e 

nje mije e shtateqind e pesedhjete) lekë pa tvsh., Totali i pikëve të marra  sipas sistemit 

[255], 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 


