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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

      

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

[02/12/2022]  

 

Drejtuar:                                                     LLAZO  

Fier Kolonje BISHQETHEM Bishqethem, Bishqethem 1, Rruga Kemishtaj, zona 

kadastrale 1197, nr pasurie 3/21. 

 

Procedura e prokurimit/lotit Procedure e Hapur –punë publike- prokurim me mjete elektronike. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-44866-10-07-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:“Ndërtim i Godinës së Qendrës së monitorimit të trafikut” 

 

Fondi limit: 205,543,896.21 (dyqind e pesë milion e pesëqind e dyzet e tre mijë e tetëqind 

nëntëdhjetë e gjashtë pikë njëzet e një ) Lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 143, datë 17.10.2022   

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  
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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.  LLAZO 

                                                                                                                                 K24218401K 

Vlera:  172,200,101 (njëqind e shtatëdhjetë e dy milion e dyqind mijë e njëqind e një) lekë pa 

TVSH 

 

2. BOE  ERGI & BE-IS SHPK         

                                                                                                       K02727229P & K71412003A       

Vlera:  186,050,008.28 (njëqind e tetëdhjetë e gjashtë milion e pesëdhjetë mijë e tetë presje 

njëzet e tetë ) lekë pa TVSH. 

 

3.  ULZA 

                                                                                                                                  J67902928O 

Vlera:  189,464,346.2  (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e katër 

mijë e treqind e dyzet e gjashtë presje dy ) lekë pa TVSH. 

 

4.   SALILLARI 

                                                                                                                                   J62903125G 

 

Vlera:  191,280,793.55 (njëqind e nëntëdhjetë e një milion e dyqind e tetëdhjetë mijë e 

shtatëqind e nëntëdhjetë e tre presje pesëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH. 

 

 5.  AURORA KONSTRUKSION 

                                                                                                                                    K02017003I 

 

Vlera : 197,001,235 ( njëqind e nëntëdhjetë e shtatë milion  e një mijë e dyqind e tridhjetë e 

pesë) lekë pa TVSH. 

 

6.  BOE SENKA & DAJTI PARK 2007 

                                                                                                                               J94808405Q & K11507003S 
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Vlera : 201,434,483.92  (dyqind e një milion e katërqind e tridhjetë e katër mijë e katërqind e 

tetëdhjetë e tre presje nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH. 

 

7. ANTE GROUP                                                                                                  J62904100D 

Vlera : 202,469,824.76  (dyqind e dy milion e katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind 

e njëzet e katër presje shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. 

8. VIANTE KONSTRUKSION                                                                           K47103804L 

Vlera : 203,457,698.36  (dyqind e tre milion e katërqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e tetë presje tridhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.  SALILLARI 

 Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Salillari” 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, me konkretisht 

 

1.Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4 Operatori ekonomik 

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

dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:  

 * Stafi i kërkuar në pikën 2.3.4 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te 

deklaruara në procedura të shpallura fituese.” 

Stafi i vetdeklaruar nga Operatori është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në 

procedura të shpallura fituese 

 

2.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  

•Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara 

ne procedura te shpallura fitues” 

Mjetet dhe pajisjet e vetdeklaruara nga Operatori janë të angazhuara në kontrata të tjera, apo te 

deklaruara në procedura të shpallura fituese 
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2.  ANTE GROUP                                                                                                                                           

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

       

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Ante-Group” 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, me konkretisht 

 

1. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4 Operatori 

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

personelin kryesor dhe mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë:  

 * Stafi i kërkuar në pikën 2.3.4 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te 

deklaruara në procedura të shpallura fituese.” 

Stafi i vetdeklaruar nga Operatori është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në 

procedura të shpallura fituese 

 

2. 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  

• Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të 

deklaruara ne procedura te shpallura fitues” 

Mjetet dhe pajisjet e vetdeklaruara nga Operatori janë të angazhuara në kontrata të tjera, apo te 

deklaruara në procedura të shpallura fituese 

 

 

3.  AURORA KONSTRUKSION                                                                                                              

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “Aurora” 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; 

1.Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4 Operatori ekonomik 

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

mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë: 

 Operatori nuk ka plotësuar numrin e stafit te kerkuar per tu angazhuar ne kontrate. 

 

2.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  

Operatori nuk ka plotësuar numrin e mjeteve dhe makinerive të kërkuara   
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4. BOE ERGI & BE-IS SHPK                                                                                                                                    

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4 Operatori ekonomik 

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

mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë: 

*Stafi i kërkuar në pikën 2.3.4 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara 

në procedura të shpallura fituese.” 

Stafi i vetdeklaruar nga BOE është i angazhuar në kontrata të tjera, apo te deklaruara në procedura 

të shpallura fituese 

 

2.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  

• Makineritë e mësipërme nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera apo të deklaruara ne 

procedura te shpallura fitues” 

Mjetet dhe pajisjet e vetdeklaruara nga BOE janë të angazhuara në kontrata të tjera, apo te 

deklaruara në procedura të shpallura fituese 

 

 

5. VIANTE KONSTRUKSION                                                                                   

 

Skualifikohet oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “VIANTE” 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; 

 

1. Nuk ka plotësuar Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.4 Operatori ekonomik 

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

mbështetës, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë: 

 Operatori nuk ka plotësuar numrin e stafit te kerkuar per tu angazhuar ne kontrate 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik, “LLAZO” 

me adrese: Fier Kolonje BISHQETHEM Bishqethem, Bishqethem 1, Rruga Kemishtaj, 

zona kadastrale 1197, nr pasurie 3/21. me NUIS: K24218401K se oferta e paraqitur me 

vlerë totale prej 172,200,101 (njëqind e shtatëdhjetë e dy milion e dyqind mijë e njëqind e një) 

lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra sipas sistemit  [238.05], është identifikuar si oferta e 

sukseshme. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Rrugor Shqiptar, adresa: rruga Sami 

Frashëri Nr.33, Tiranë. Email:info@arrsh.gov.al. Tel:042234487] 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 201,434,483.92  (dyqind e një milion e 

katërqind e tridhjetë e katër mijë e katërqind e tetëdhjetë e tre presje nëntëdhjetë e dy) lekë pa 

TVSH totali i pikëve të marra sipas sistemit [224.85], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 

162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të Procedurës: 

  

PO    JO 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Konceptoi:  E.Agalliu 

Pranoi:      B. Daci      

Miratoi:    M. Shkurti 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


