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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 19.10.2018 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data 29.10.2018 

 

Për: “JUBICA” sh.p.k, me numer NIPTI K  26529001 I,  perfaqesues ligjor Z.Ndoc Kulla, me 

adrese: Rr. “ Luigj Gurakuqi”, Kuklej Nr. 108 Shkoder . 

 

Procedura e prokurimit: “E Hapur” 

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-74140-06-07-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: 

Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  rruga "Q.Laç-   Koman, H/Berdicë - Velipojë, 

U.Bunës (E re)-Shirokë, Krye Bushat-  B.Jugë, Rranxa-Kukël, K.Balldre- Porta e Aviacionit 71.4 

km". 

Me fond limit: 55 559 660  (pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë) leke pa tvsh/Buxheti i Shtetit.                                                                                                                                                                                                                                          

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 11.06.2018] [Numri 

23] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Në këtë procedure prokurimi moren pjesë 6 (gjashtë) ofertues, operatorë ekonomik, përkatësisht:  

 

1. B.O “ALB - KONSTRUKSION” shpk, me numer NIPTI J 76705049 N, me perfaqesues 

ligjor Z. Ejell Radohina, me adrese: Rruga Nacionale Mes-Shkoder, godine 1-kateshe, nr 

pasurie 1/1, zona kadastrale 1545, kuotë përfaqësimi 70 %, bashkuar me : “KARL GEGA 

KONSTRUKSION” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Hartjan Sallaku, Nr NIPT J 66703076 

W, me adrese: “Lagjja Perash”, Rruga “Bardhyl Dani”, Pallati nr.3, kati dyte majtas, 

Shkoder, kuotë përfaqësimi 30%, me oferte:  48 337 336 ( dyzet e tetë milion e treqind e 

tridhjetë e shtatë mijë e treqind e tridhjetë e gjashtë) leke pa t.v.sh, 58 004 803 (pesëdhjetë e 

tetë milion e kater mijë e tetëqind e tre) leke me t.v.sh. 

 

2.  B.O “NIKA” sh.p.k, me numer NIPTI J 76705047 U,  perfaqesues ligjor Zj. Shpresa Nika, 

me adrese: Lagjja “ Vasil Shanto”, Bulevardi “ Skenderbeu”, godinë 8 katëshe, Kati i I-rë, 

Shkoder, kuotë përfaqsimi 94.3%, bashkuar me “RROKU GUEST” sh.p.k, NIPT K 

87921701 H me adrese: Rr.”Nazmi Kryeziu”, ndertesa 1/1, hyrja 2, Apartamenti 8, Shkoder, 

perfaqesues ligjor Z. Rrok Gega , kuotë përfaqësimi 5.7 % me oferte: 50 956 451 

(pesëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katerqind e pesëdhjetë e një) leke 
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pa tvsh dhe: 61 147 741 (gjashtëdhjetë e një milion e njëqind e dyzet e shtatë mijë e 

shtatëqind e dyzet e një) leke me tvsh.  

 

3. B.O “DRINI 1” shpk, me perfaqesuese ligjore Zj.Pellumbesha Martini, me adrese: Rr.”Ymer 

Puka” , Blloku Nr.03 Puke, me NR NIPTI J 78716317 H, kuotë përfaqësimi 51 % & “ 

AEK MUNELLA” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z.Zef Kaza, Njesia Administrative  Fan, 

Mirdite, Nr NIPTI J98926001P, kuotë përfaqësimi 49 %,  përfaqësuar bashkimi nga Z. 

Pellumbesha Martini, me oferte: 47 714 049 (dyzet e shtatë milion e shtatëqind e 

katermbëdhjetë mijë e dyzet e nëntë) leke pa tvsh, 57 256 859 pesëdhjetë e shtatë milion  e 

dyqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë) leke me tvsh. 

 

4. “JUBICA” sh.p.k, me numer NIPTI K  26529001 I,  perfaqesues ligjor Z.Ndoc Kulla, me 

adrese: Rr. “ Luigj Gurakuqi”, Kuklej Nr. 108 Shkoder, me oferte:  49 330 000  (dyzet e nëntë 

milion e treqind e tridhjetë mijë) leke pa tvsh, 59 196 000 (pesëdhjetë e nëntë  milion e 

njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mije) leke me tvsh. 

 

5.  “S.M.O.UNION” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Xhevat Vataksi,  me adrese: Beltoje, 

Shkoder, Nr NIPTI J66902042Q, me oferte: 52 383 292 (pesëdhjetë e dy milion e treqind  e 

tetëdhjetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e dy) leke pa tvsh, 62 859 950 (gjasgtëdhjetë e dy 

milion  e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e pesëdhjtë) leke me tvsh. 

 

6. Person fizik Z.Adem Pojani 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Adem Pojani  

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk është ngarkuar asnjë dokument ligjor në 

sistem. 

 

2. “ALB KONSTRUKSION” sh.p.k & “ KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k  

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

1. Nuk plotesoni kushtet per kualifikim pasi mjeti me targë SH 87 62 E, krahasuar leja e 

qarkullimit me foton e paraqitur per të njëjtin mjet, rezulton jo APV; 

2. Mjeti targë 04-210 –FI, nuk është kontrate noteriale, nuk ka vulë apostile si dhe ne lejen e 

qarkullimit nuk rezulton borëpastruese, sic pretendohet nga ana juaj por kamion; 

3. Mungon certifikata ISO 3901 : 2012 per “ Karl Gega Konstruksion” sh.p.k. 

 

3. B.O “NIKA” sh.p.k bashkuar me “RROKU GUEST” sh.p.k 

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

1. Nuk plotesoni kushtet per kualifikim per sa ju perket mjeteve , konkretisht kontrata e  qerase 

lidhur me date 22.10.2015 me ALBA BETON 07, per mjete pune eskavator, fadrome, kamion, 

autobetoniere, nuk ka të përcaktuar objektin e prokurimit. 

2. Afati i kontrates me “Malësia Valtur” sh.p.k është deri me datë 22.10.2018; 
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3. Kontrata e qerase per asfaltoshtruese, lidhur me “ Pako” sh.p.k është e parregullt pasi kjo             

shoqëri ka falemintuar; 

4. Dokumentacioni per borepastruese nuk është i rregullt. 

 

4. B.O “DRINI 1” sh.p.k & “AEK MUNELLA” sh.p.k  

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

4. Borëpastruesja me targa AA 718 GU, nuk është APV, sipas kërkesave të DST-ve megjithëse 

ne foto duket borëpastuese. 

5. Per shoqërinë “Drini 1” sh.p.k, mungojnë raportet e Auditimit të bilancit nga eksperti 

kontabel. 

6. Mjeti targe AA 402 GY, nuk është sipas kërkesave të DST, pasi është nën kapacitetin 1 ton. 

7. Preventivi nuk eshte plotesuar teresisht. Preventivi Nr.2 nuk eshte plotesuar; Oferta 

formulari nr 8 nuk eshte plotesuar gjithashtu edhe preventivi nr 3 nuk eshte plotesuar. 

Ne keto kushte, Autoriteti Kontraktor vlerëson si jo të përmbushur këtë kriter. 

 

* * * 

 

2. Te kualifikohen: 

1. Operatori ekonomik  “JUBICA” sh.p.k, pasi ploteson kushtet per kualifikim, sipas kritereve te 

percaktuara ne Dokumentat Standarte te Tenderit.” 

2.Operatori ekonomik “S.M.O UNION” sh.p.k pasi ploteson kushtet per kualifikim, sipas 

kritereve te percaktuara ne Dokumentat Standarte te Tenderit. 

Pas kontrollit te ofertave, rezultoi se ofertat e këtyre operatoreve ekonomik, pjesëmarres në tender, 

nuk kishin gabime aritmetike. 

 

* * * 

 

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

sh.p.k, me numer NIPTI K  26529001 I,  perfaqesues ligjor Z.Ndoc Kulla, me adrese: Rr. “ Luigj 

Gurakuqi”, Kuklej Nr. 108 Shkoder, me oferte:  49 330 000  (dyzet e nëntë milion e treqind e 

tridhjetë mijë) leke pa tvsh, 59 196 000 (pesëdhjetë e nëntë  milion e njëqind e nëntëdhjetë e 

gjashtë mije) leke me tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonit Verior Shkoder,me adrese: “Rr.At 

Zef Valentini”, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) 

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 “S.M.O.UNION” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Xhevat Vataksi,  me 

adrese: Beltoje, Shkoder, Nr NIPTI J66902042Q, me oferte: 52 383 292 (pesëdhjetë e dy milion e 

treqind  e tetëdhjetë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e dy) leke pa tvsh, 62 859 950 (gjashtëdhjetë e dy 

milion  e tetëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) leke me tvsh. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.08.2018 
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Ankesa: Po 

 

1. Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria: “ALB KONSTRUKSION” 

sh.p.k & “ KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k, protokolluar prane AK me nr.336, 

date 10.08.2018. 

Autoriteti Kontraktor ne lidhje me kete ankese ka dale me vendimin e dates 17.08.2018, percjelle 

subjektit me shkresen nr 345/1 prot, dt.17.08.2018, duke refuzuar ankesen. 

Shoqeria “ALB KONSTRUKSION” sh.p.k & “ KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k, i 

eshte drejtuar KPP-se me ankese Nr rendor 1443, dt.28.08.2018, pa e paraqitur ne forme shkresore 

prane AK-se. 

 

2. Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria: “NIKA” sh.p.k, protokolluar 

prane AK me nr.337, date 13.08.2018. 

Autoriteti Kontraktor ne lidhje me kete ankese ka dale me vendimin e dates 17.08.2018, percjelle 

subjektit me shkresen nr 345 prot, dt.17.08.2018, duke refuzuar ankesen. 

 Shoqeria “ Nika” shpk, i eshte drejtuar KPP-se me ankese, pa e paraqitur ne forme shkresore prane 

AK-se. 

 

-KPP ka dale me vendimin Nr 1439/1, dt.31.08.2018, protokolluar nga AK  me Nr.368, 

dt.06.09.2018, duke pezulluar proceduren. 

-AK me vendim nr 48, dt.06.09.2018 vendosi “Pezullimin e Procedures” deri ne marrjen e një 

vendimi perfundimtar. 

-Me shkresen nr 373 prot, dt.10.09.2018, AK informoi Komisionin e Prokurimit Publik mbi ecurine 

dhe hapat e ndermarre nga AK, ne lidhje me trajtimin ligjor te ankeses. 

 

3. Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria: B.O “DRINI 1” sh.p.k&   “ AEK 

MUNELLA” sh.p.k, protokolluar prane AK me nr.339, date 14.08.2018. 

 

Autoriteti Kontraktor ne lidhje me kete ankese ka dale me vendimin e dates 20.08.2018, percjelle 

subjektit me shkresen nr 347 prot, dt.20.08.2018, duke refuzuar ankesen. 

  

Me date 22.08.2018, protokolluar nga AK nr 348 prot, shoqeria B.O “DRINI 1” sh.p.k&   “ AEK 

MUNELLA” sh.p.k, i është drejtuar KPP-se 

KPP ka dale me vendimin Nr 1447/1, dt.03.09.2018, protokolluar nga AK  me Nr.367, 

dt.06.09.2018, duke pezulluar proceduren. 

AK me vendim nr 48, dt.06.09.2018 vendosi “Pezullimin e Procedures” deri ne marrjen e një 

vendimi perfundimtar. 

Me shkresen nr 374 prot, dt.10.09.2018, AK informoi Komisionin e Prokurimit Publik mbi ecurine 

dhe hapat e ndermarre nga AK, ne lidhje me trajtimin ligjor te ankeses. 

 

KPP me vendimin nr 728/2018, percjelle AK-së me shkresen nr 728/1 prot, dt.26.10.2018, 

protokolluar nga AK me nr 439, dt. 29.10.2018, ndër të tjera ka vendosur mos pranimin e ankesës 

së operatoreve “NIKA” sh.p.k dhe B.O “DRINI 1” sh.p.k& “AEK MUNELLA” sh.p.k dhe 

lejimin e AK që të vijojë me hapat e mëtejshem procedurial. 

 

 


