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Operatori ekonomik Almedical dhe Krijon kane paraqitur dokumentacion te rregullt perputhur me 

kerkesat e DST. Ndersa operatoret Euromed  nuk ka paraqitur oferte dhe as dokumentacion ne 

perputhje me kerkesat e DST dhe per kete arsye u skualifikuan. 

 

Të  dy operatorët pjesëmarës kishin dokumentat e paraqitura në tender në rregull, shpallet fitues 

Almedical shpk., pasi kishte ofertën ekonomike më të vogël. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Almedical shpk me adrese:       

Rr.Konferenca e Pezës, ish magazinat e eskut, banesa nr.1, Tiranë 

 

 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej Vlera : 6.683.210 (gjashte milione e 

gjashteqind e tetedhjete e tremije e dyqind e dhjete) Leke pa tvsh Rrjedhimisht, jeni i lutur të 

paraqisni pranë Institutit te sigurise ushqimore dhe veterinarise me adrese Rr.Aleksander Moisiu 

Nr82,Tirane sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 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, 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  30.07.2018 

 

 
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 

 

Për:        OPERATORIN EKONOMIK   “VEGA” 

Kthesa e Kamzës, ish Serat Mëzes Tiranë 

 

Procedura e prokurimit:    Pune/   Procedure e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-73839-06-07-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Plotesimi, rakordimi, masa mbrojtese dhe siguria rrugore ne 

viaduktet e aksit Kukes - Morine”, me fondin limit 208 304 496,26 lekë pa TVSH., (dyqind e tete 

million e treqind e kater mije e katerqind e nentedhjete e gjashte presje njezete e gjashte) leke pa 

tvsh. Afati i zbatimit te kontrates 8 muaj. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 11.06.2018] [Nr.23] 

 

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.          “CURRI shpk                 J67902718S 

    

Vlera      176.424.704,12 (njeqind e shtatedhjete e gjashte milion e katerqind e njezete e kater mije e 

shtateqind e kater presje dymbedhjete) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  
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2.          “RIVIERA shpk”               J66903244D 

      

Vlera      187.473.486,8 (njeqind e tetedhjete e shtate milion e katerqind e shtatedhjete e tre mije e 

katerqind e tetedhjete e gjashte presje tete ) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

3.          SIRETA 2F shpk    K51501008J 

      

Vlera      208.099.230 (dyqind e tete milion e nentedhjete e nete mije e dyqind e tridhjete) Lekë pa 

përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

4.          VEGA                           K01524006L  

      

Vlera      207.331.536 (dyqind e shtate milion e treqind e tridhjete e nje e peseqind e tridhjete e 

gjashte) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1   “CURRI shpk               J67902718S 

2   “RIVIERA shpk”               J66903244D 

3   SIRETA 2F shpk    K51501008J 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1.Operatori ekonomik “Curri shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me 

kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

 

Ne lidhje me mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion 

operatorit ekonomik sic parashikohet ne piken 2.3.12, te kritereve te dhena ne dokumentet e 

tenderit, rezulton qe ky operator nuk ka paraqitur deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne 

dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion si:  

Makineri vijezimi termoplastike, në pronësi ose me qira, copë 1; eshte paraqitur kontrata e qerase 

me subjektin ”Omega Servis shpk”, nenshkruar me date 29.06.2018, me objekt dhenie me qera e 

miaknerise vijezimit, vertetuar me deklaraten e cdoganimit, nr. R7534 date 09.02.2015. Referuar 

kesaj deklarate rezulton qe makineria eshte thjeshte vijezimi dhe jo makine vijezimi termoplastike. 

Autobitumatriçe, në pronësi ose me qira, copë 1, rul vibrus gome-hekur me kapacitet mbi 16 ton në 

pronësi ose me qira, copë 1, rul vibrus  gome – gome me kapacitet mbi 12 ton, në pronësi ose me 

qira, copë 1, rul vibrus hekur – hekur me mbi 8 ton, në pronësi ose me qira, copë 1, asfaltoshtrues, 

në pronësi ose me qira, copë 1; eshte paraqitur kontrata e qerase me subjektin ”ISPP sha”, 

nenshkruar me date 04.07.2018, me objekt dhenie me qera te kapacitetteve te mesiperme. Bazuar ne 

dokumentacionin argumentues, rezulton qe keto mjete jane prone e Raiffeisen Leasing, dhe jo e 

ISPP sha, nenshkruese e kontrates se qerase.  

Ruli tip ”Bomag bw 135 AD”, i deklaruar si rul me goma, rezulton te jete hekur – hekur. Ruli gome 

– hekur ”dynapac CA301, eshte me peshe operative 13 t, ne kundershtim me kriteret e dhena, ku 

kerkohet 16 t. 

Autovinc min 60 ton, në pronësi ose me qira, Copë 1; eshte paraqitur kontrata e qerase me 

subjektin fizik ”Mimoza Gjani”, nenshkruar me date 10.10.2016, me objekt dhenie me qera te dy 

autovincave. Referuar dokumentacionit bashkelidhur, ”lejeve te qarkullimit”, rezulton qe masa 

maksimale e autorizuar per ta eshte perkatesisht 48 dhe 36 ton, ne kundershtim me kriterin e dhene.  
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2.Operatori ekonomik “Riviera shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me 

kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

 

Ne lidhje me kapacitetin teknik qe kandidati / ofertuesi duhet të ketë realizuar kontrata te ngjashme 

sipas kriterit ne piken 2.3.12, te kritereve te dhena ne dokumentet e tenderit, rezulton qe ky operator 

nuk ka paraqitur deshmi qe ka realizuar me sukses: punë të ngjashme për një objekt të vetëm (ku te 

perfshihen ura ose viadukte) në vlerë jo më të vogël se 100,000,000 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  400 000 000 lekë.  

Ne lidhje me mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion 

operatorit ekonomik sic parashikohet ne piken 2.3.12, te kritereve te dhena ne dokumentet e 

tenderit, rezulton qe ky operator nuk ka paraqitur deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne 

dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion si:  

Makineri vijezimi termoplastike, në pronësi ose me qira, copë 1; eshte paraqitur kontrata e qerase 

me subjektin ”NNT ABC shpk”, nenshkruar me date 13.07.2018, me objekt dhenie me qera e 

makinerise se vijezimit, vertetuar me deklaraten e cdoganimit ne Republiken e Kosoves, date 

13.05.2015. Referuar kesaj deklarate rezulton qe makineria eshte ne Kosove dhe jo ne Shqiperi, kjo 

ne kundershtim me kriteret e dhena ku thuhet : “Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, 

kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes,/ cdoganimi ne RSH, fotot dhe fatura 

tatimore perkatese” dhe ne vijim “Kur mjetet / pajisjet teknike jane me qera,  duhet të paraqitet 

kontrata noteriale e qerase, dhe bashkëlidhur te gjithë dokumentet e përshkruar”.  

Rul gome - gome, në pronësi ose me qira, copë 1; eshte paraqitur kontrata e qerase me subjektin 

”AHN Group shpk”, nenshkruar me date 13.07.2018, me objekt dhenie me qera e Rul gome - 

gome, vertetuar me deklaraten e cdoganimit ne Republiken e Kosoves, date 05.06.2009. Referuar 

kesaj deklarate rezulton qe makineria eshte ne Kosove dhe jo ne Shqiperi, kjo ne kundershtim me 

kriteret e dhena ku thuhet : “Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, 

duhet të paraqitet kontrata e blerjes,/ cdoganimi ne RSH, fotot dhe fatura tatimore perkatese” dhe 

ne vijim “Kur mjetet / pajisjet teknike jane me qera,  duhet të paraqitet kontrata noteriale e qerase, 

dhe bashkëlidhur te gjithë dokumentet e përshkruar”.  

Autovinc min 60 ton, në pronësi ose me qira, Copë 1; eshte paraqitur kontrata e qerase me 

subjektin fizik ”Avdil Hoxha”, nenshkruar me date 05.07.2018, me objekt dhenie me qera te dy 

autovincave. Referuar dokumentacionit bashkelidhur, ”lejeve te qarkullimit”, rezulton qe masa 

maksimale e autorizuar per ta eshte perkatesisht 34.5 ton, ne kundershtim me kriterin e dhene.  

Ekskavator me zinxhir, në pronësi ose me qira, Copë 4: ne kundershtim me kriterin e dhene nuk 

eshte paraqitur fatura tatimore e blerjes. Citojme: Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, 

kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes,/ cdoganimi ne RSH, fotot dhe fatura 

tatimore perkatese. 

 

3.Operatori ekonomik SIRETA 2F shpk, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me 

kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

Ne lidhje me kapacitetin ekonomik dhe financiar, parashikuar ne piken 2.2.1, xhiro financiare 

vjetore pa TVSH, e realizuar nga Operatori Ekonomik perkatesisht ne tre vitet e fundit 2015, 2016 

dhe 2017, dhe duhet te mos jete me e vogel se 100,000,000 leke per secilin vit. Referuar vertetimit 

te paraqitur rezulton qe per vitin 2015, xhiroja vjetore eshte 88.922.477 leke, ne kundershtim me 

kriterin e dhene mesiper. 
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Ne lidhje me kapacitetin ekonomik dhe financiar, parashikuar ne piken 2.2.3 Operatori Ekonomik 

nuk duhet kete detyrime te pashlyra te taksave dhe tatimeve ne cfaredo lloj niveli. Vertetimi i 

paraqitur nuk mbart as vulosje elektronike dhe as ne hard copy. 

Ne lidhje me kapacitetin teknik qe kandidati / ofertuesi duhet të ketë realizuar kontrata te ngjashme 

sipas kriterit ne piken 2.3.12, te kritereve te dhena ne dokumentet e tenderit, rezulton qe ky operator 

nuk ka paraqitur deshmi qe ka realizuar me sukses: punë të ngjashme për një objekt të vetëm (ku te 

perfshihen ura ose viadukte) në vlerë jo më të vogël se 100,000,000 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  400 000 000 lekë.  

Ne lidhje me mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion 

operatorit ekonomik sic parashikohet ne piken 2.3.12, te kritereve te dhena ne dokumentet e 

tenderit, rezulton qe ky operator nuk ka paraqitur deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne 

dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion si:  

Rul vibrus  gome – gome me kapacitet mbi 12 ton, në pronësi ose me qira, copë 1. Nuk eshte 

paraqitur asnje dokumentacion per disponimin e tij. 

Autovinc min 60 ton, në pronësi ose me qira, Copë 1. Nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion per 

disponimin e tij. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  bashkimin e operatoreve “VEGA” me 

adrese  Kthesa e Kamzës, ish Serat Mëzes Tiranë. se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 207.331.536 (dyqind e shtate milion e treqind e tridhjete e nje mije e peseqind e 

tridhjete e gjashte ) 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. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.07.2018 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 
 

BASHKIA SHIJAK 
 

Për: KASTRATI sh.p.k 

Adresa: Lagja 14, Rruga Tirana, PranëGjykatëssëApelit, Shkozet, Durrës. 

Procedura e prokurimit:Kërkesë për propozim 
Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-78573-07-09-2018 
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