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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë,ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës,do të konfiskohet 

sigurimi i ofertës suaj , procedura do të anullohet siç parashikohet ligjin  nr. 9643 dt.20.11.2006 

"Për Prokurimet Publike" i ndryshuar me VKM nr 914 dt.29.12.2014 “Per miratimin e Rregullave 

të Prokurimit Publik” 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  14.06.2018 

Ankesa: Ka ankesë. 

Më datë 25.06.2018 Operatori Ekonomik “Sinani Trading” shpk ka derguar ne menyre postare 

formularin e ankeses prane Autoritetit Kontraktor, Drejtoria e Arsimit, Bashkia Berat. 

Ne formular Operatori Ekonomik shpehet se gjykon si te padrejte dhe te pabazuar kualifikimin e 

Operatorit Ekonomik “Dimex” shpk, si oferte e cila nuk ploteson te gjitha kushtet kualifikuese te 

percaktuara ne DST. 

Më datë 27.06.2018 Nr. 429  prot. Ne Drejtorin e Arsimit, Bashkia Berat, njesia e prokurimit ka 

kthyer pergjigje ne menyre postare Operatorit Ekonomik. 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[09.07.2018] 

 

Për:          “G.P.G. COMPANY  & GARDEN LINE” 

    Lagjia 18 Tetori, godina 1 katshe, tek nyja e prodhimit Asfalto – Betonit, Lushnje 

 

Procedura e prokurimit:    Pune/   Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-69600-05-17-2018. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertim By Pass Tepelene, Loti 1” me fondin limit 2 394 360 

362.35 lekë pa TVSH., (dy miliard e treqind e netedhjete  e kater milion e treqind e gjashtedhjete 

mije e treqind e gjashtedhjete e dy presje tridhjete e pese ) leke pa tvsh. Afati i zbatimit te kontrates 

22 muaj. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 21.05.2018] [Nr.20] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x   

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.          AGBES CONSTRUKSION               K32807432W 

      

Vlera      2 394 225 010.96 (dy miliard e treqind e nentedhjete e kater milion e dyqind e njezete e 

pese mije e dhjete  pik nentedhjete e gjashte) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

2.          G.P.G Kompani & Garden Line shpk           J64324443V / K11427004I 
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Vlera      2 389 686 891 (dy miliard e treqind e tetedhjete e nente milion e gjashteqind e tetedhjete e 

gjashte mije e teteqind e nentedhjete e nje ) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

3.          ALBSTAR               J62903512W 

      

Vlera      2 392 191 541.29 (dy miliard e treqind e nentedhjete e dy milion e njeqind e nentedhjete e 

nje mije e peseqind e dyzete e nje pik njezete e nete) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

4.          VELLEZRIT HYSA                        K12911201C  

      

Vlera    0 (zero) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

5.          VARAKU E               J61902509S      

 

Vlera      0 (zero) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1   AGBES CONSTRUKSION               K32807432W 

2   ALBSTAR                 J62903512W 

3   VELLEZRIT HYSA                K12911201C 

4   VARAKU E                 J61902509S  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. Operatori ekonomik “Agbes Konstruksion shpk, nuk ka paraqitur dokumentacionin ne 

perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, sepse: 

• Sipas dokumentacionit te paraqur rezulton qe operatori ekonomik Agbes Konstruksion 

shpk, nuk ploteson kriterin 2.3.3. lidhur me kategorite e meposhtme te licences 

professionale per ekzekutimin e puneve:  NP - 9/F  Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme 

hidraulike dhe bonifikime; NP – 12/G Punime të inxhinierisë së mjedisit; NS – 8/G  

Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri; NS – 9/G Punime 

strukturore speciale. 

 

• Sipas vërtetimit te paraqitur nga Operatori Ekonomik mbi xhiron financiare vjetore pa 

TVSH, e realizuar perkatesisht ne tre vitet e fundit 2015, 2016 dhe 2017, rezulton se eshte 

me e vogel se 1 170 000 000 per vitin 2016 dhe 2017, kjo ne kundershtim me kriteret e 

dhena ne dokumentet e tenderit. 

 

• Sipas dokumentacionit te paraqur rezulton qe operatori ekonomik nuk ploteson kriterin 

2.3.1. pasi  nuk ka punë të ngjashme për një objekt të vetëm (ku te perfshihen ura ose 

viadukte) në vlerë jo më të vogël se 1 170 000 000 lekë që është realizuar  me sukses gjatë 

tri viteve të fundit ose punë të ngjashme, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e 

marrë së bashku gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se  4 600 000 000 lekë.  
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• Ne vërtetimin e paraqitur që konfirmon shlyerjen e pagesave te energjise elektrike, rezulton 

qe subjekti ne kundërshtim me piken 1/e, te kritereve te veçanta per kualifikim nuk ka shlyer 

detyrimet të maturuara të energjisë elektrike te muajit prill 2018. (Mbi detyrimet e 

maturuara sipas Vendimit te ERE-s, Nr.109, date 21.10.2011, “Per miratimin e kontratës se 

furnizimit me energji elektrike te klientëve jofamiljare, neni 9/1, Klienti do të paguajë 

detyrimin e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), 

si dhe kur është rasti, kamatëvonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më 

vonë se ditën e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.”) 

2. Operatori ekonomik Albstar sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me 

kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, sepse: 

• Sipas dokumentacionit te paraqur rezulton qe operatori ekonomik Alb - Star shpk, nuk 

ploteson kriterin 2.3.3. lidhur me kategorite e meposhtme te licences profesionale per 

ekzekutimin e puneve:  NP - 9/F  Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe 

bonifikime; NS – 9/G Punime strukturore speciale  

• Nuk ka paraqitur vërtetimin që konfirmon shlyerjen e pagesave te energjise elektrike, sipas 

pikes 1/e, te kritereve te veçanta per kualifikim, mbi detyrimet të maturuara të energjisë 

elektrike te muajit prill 2018. (Mbi detyrimet e maturuara sipas Vendimit te ERE-s, Nr.109, 

date 21.10.2011, “Per miratimin e kontratës se furnizimit me energji elektrike te klientëve 

jofamiljare, neni 9/1, periudhen e kerkuar). 

 

3. Operatori ekonomik Varaku E shpk, nuk ka paraqitur dokumentacion per pjesemarrje ne 

kete procedure prokurimi. 

 

4. Operatori ekonomik Vellezrit Hysa shpk, nuk ka paraqitur dokumentacion per pjesemarrje 

ne kete procedure prokurimi. 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  bashkimin e operatoreve “G.P.G 

Kompani & Garden Line”] me adrese  “Lagjia 18 Tetori, godina 1 katshe, tek nyja e prodhimit 

Asfalto – Betonit, Lushnje . se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2 389 686 891 

(dy miliard e treqind e tetedhjete e nente milion e gjashteqind e tetedhjete e gjashte mije e teteqind e 

nentedhjete e nje )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 

[ vlera perkatese e shprehur ne fjalr dhe shifra ], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 



Buletini Nr. 28 datë  16 Korrik 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           140/464  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.06.2018 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

KUVENDI I SHQIPERISE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Nga: Kuvendi i Shqiperise :  Bulevardi  : “ Deshmoret e Kombit”   Nr. 4,  Tirane 

 Per:  “Gentian Horieti” shpk : NIPTI K31427013J, Rruga: “5 Maj”(ish NPK)  Tirane. 

* * * 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim 

Numri i referencës së procedurës :  REF-72135-05-29-2018          

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje boje hidromat, boje plastike, boje me baze 

transparente, boje floriri dhe pigmente”, me fond limit 2.081.600 (dy milion e tetedhjete nje 

mije e gjashteqinde) Lekë pa TVSH. 

 

Kohëzgjatja, nga nenshkrimi i kontrates, per dorezim  20 dite 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e perzgjedhjes se fituesit : cmimi me i ulet  X 

 

Njoftojmë se, kane qene pjesëmarrës ne procedure këta ofertues me vlerat përkatëse te ofruara:  

KVO në përfundim të vlerësimit të ofertave bëri këtë klasifikim. 

 

1. Në vend të parë oferta e operatorit ekonomik: “Gentian Horieti ”, me nr. NIPTI 

K31427013J, dhe me vlere oferte 1.987.550 (nje milion e nenteqinde e tetedhjete e shtate  

mije e peseqind e pesedhjete)  Lekë pa TVSH. 

 

 

Operator ekonomik i pakualifikuar: 

 

1.    Operatori i ekonomik “ALFORT” shpk, NIPTI J62427003G , dhe me vlere oferte 

1.682.750 ( nje milion e gjashteqinde e tetedhjete e dy mije e shtateqinde e pesedhjete) Lekë pa 

TVSH. 

2.    Operatori i ekonomik “VILA DEKOR” shpk, NIPTI L42329006M , dhe me vlere oferte 

1.979.955 ( nje milion e nenteqinde e  shtatedhjete e nente mije e nenteqinde e pesedhjete e 

pese) Lekë pa TVSH. 

 

 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori ekonomik  “ALFORT” sh.p,k  nuk ka paraqitur, si është kërkuar në DST, 

dokumentat e mëposhtëm. 

• Autorizimi nga prodhuesi është paraqitur i pa përkthyer dhe jo i noterizuar. 

• Certifikata ISO 9001-2008 e prodhuesit e pa përkthyer e pa noterizuar. 


