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Vlera 0 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

EUROMED Sh.p.k.      

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

OE nuk ploteson kriteret e pergjithshme dhe te vecanta sipas kerkesave te percaktuara ne DST. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, “ GENIUS ” SH.P.K [Adresa: Rruga e Kavajes, 

Njesia Bashkiake Nr. 7] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3,010,078 (tre 

milione e dhjete mije e shtatedhjete e tete) Leke pa Tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Spitali Universitar i Traume, Adresa:Ruga “Lord 

Bajron”, Laprake, Tirane,sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 

dy ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 

të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të 

Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.06.2018 

Ankesa: ka ose jo: po 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 25.05.2018 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[04.06.2018] 

Për:                “BAJRAMI  N shpk” 

Rr. Xibrake -Elbasan km 13, zona kadastrale 3864, Elbasan 

 

Procedura e prokurimit:    Pune/   Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF- 63466-04-18-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertim nënkalimi hekurudhor Hd=10m në unazën 

Librazhd.”- me Fond Limit 34 706 852.25 lekë pa përfshirë vlerën e tvsh-së-  me afat 6 muaj 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 23.04.2018] [Nr.16] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x   
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Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.          BAJRAMI  N                K02727202O 

      

Vlera      23 584 764 (njezete e tre milion e peseqind e tetdhjet e kater mije e shtateqind e 

gjashtedhjete e kater ) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

2.          BEQIRI                J98624801V 

      

Vlera      27 995 867 (njezete e shtate milion e neteqind e netedhjete e pese mije e teteqind e 

gjashtedhjete e shtate ) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

3.          K-AAV & PIENVIS              L 51506025C/ K12410001Ç 

      

Vlera      26 921 533,8 (njezete e gjashte milion e neteqind e njezete e nje mije e peseqind e 

tridhjete e tre presje tete ) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

4.          VELLEZRIT HYSA & VARAKU E           K12911201C / J61902509S 

      

Vlera    25 310 162 (njezete e pese milion e treqind e dhjete mije e njeqind e gjashtedhjete e dy) 

Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

5.          VIANTE KONSTRUKSION               K47103804L 

      

Vlera      27 455 966 (njezete e shtate milion e katerqind e pesedhjete e pese mije neteqind e 

gjashtedhjete e gjashte ) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1  “K-AAV” & “PIENVIS”   L 51506025C / K12410001Ç 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Bashkimi i Operatoreve ekonomik “K – AAV SHPK & PIENVIS SHPK”, rezulton se nuk ka 

parqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit: 

*Oferta nuk eshte paraqitur ne peruthje me detyrimet e nenit 74, te VKM-së nr.914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ndryshuar per rastin e Bashkimit të Operatorëve 

Ekonomikë, ku thuhet: 

Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, 

ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit/furnizimit dhe 

elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi.Pas krijimit të bashkimit të 

operatorëve ekonomikë, anëtarët e bashkimit caktojnë me procure përfaqësuesin e tyre për 

dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen së bashku me 

kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi 

duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke specifikuar pjesëmarrjen nëbashkimin 

eoperatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi I operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata 

duhet të nënshkruhet nga secili prej anëtarëve të këtij bashkimi. 
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*Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë nuk disponon Licencën profesionale të shoqërisë për realizimin 

e punëve, të lëshuar nga autoritetet kompetente shtetërore, me kategoritë:  

- NS  -18/B  Punime topogjeodezike. 

- NS-11/A Punime mbi shina dhe traversa.  

 

*Operatori ekonomik K – AAV SHPK, pjese e ketij bashkimi nuk ka paraqitur punë të ngjashme 

për një objekt të vetëm (ku te perfshihen ura ose viadukte), ose shume objektesh, në vlerën e 

kerkuar ne perputhje me punet e marra persiper dhe që është realizuar me sukses gjatë tri viteve të 

fundit. 

 

 

*Operatori ekonomik K – AAV SHPK, pjese e ketij bashkimi, ekonomike financiare, nuk ka 

mundur te paraqese kopje të çertifikuara të bilanceve të dy viteve të fundit (2016, 2017), të 

paraqitur në autoritetet përkatëse, dhe kopje të deklarimeve të xhiros vjetore të dy viteve të fundit 

(2016, 2017),  

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BAJRAMI  N shpk] me adrese Rr.  

Xibrake -Elbasan km 13, zona kadastrale 3864, Elbasan . se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 23 584 764 (njezete e tre milion e peseqind e tetdhjet e kater mije e shtateqind e 

gjashtedhjete e kater )  lekë pa  tvsh/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Rrugor Shqiptar/ Sektori i Prokurimeve] 

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 tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

[25 310 162 (njezete e pese milion e treqind e dhjete mije e njeqind e gjashtedhjete e dy )], siç 

parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.05.2018 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË 

MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[05.06.2018] 

Për: [Dajti Park 2007 shpk ] 

Adresa:Qesarake, Tiranë. 
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