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* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Genius  Shpk, me adrese Tirane 

Kavaje, Lagjia Nr.3, Rruga Jurgen Trade, Laboratori perballe ish-Spitalit   se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej 827 900 (teteqind e njezete e shtate mjie e neneteqind) leke pa 

TVSH  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qendres Shendetesore te Specialiteteve Nr.1 Tirane, 

Rruga “Vllazen Huta” sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 

dates  24/09/ 2018 nga  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  20.03.2018 

Ankesa:  Nuk  Ka  

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:                   BASHKIMIN E OPERATOREVE EKONOMIK   

                              “AGBES KONSTRUKSION SHPK & ARBERIA SHPK” 

    Sheq i madh, Fier 

 

Procedura e prokurimit:    Punë/   Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-81479-07-31-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertim rruga Kardhiq – Delvine, Loti 6,  me fondin limit: 2 

388 910 889, 26 lekë pa TVSH. Numri i referencës së procedurës: REF-81479-07-31-2018. Afati 

i zbatimit te kontrates 24 muaj. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 06.08.2018] [Nr.31] 

 

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 shpk & Arberia shpk                      numri i NIPT-it    K32807432W, J62903522G 

Vlera  2 378 643 105,31 (dy miliard e treqind e shtatedhjete e tete milion e gjashteqind e dyzete e 

tre mije e njeqind e pese) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

2.         GPG shpk                                                  numri i NIPT-it    J64324443V 
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Vlera  2 387 866 670 (dy miliard e treqind e tetedhjete e shtate milion e teteqind e gjashtedhjete e 

gjashte mije e gjashteqind e shtatedhjete) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

3.         Geci shpk                                                  numri i NIPT-it      K71829801O  

Vlera 2 365 176 690,591 (dy miliard e treqind e gjashtedhjete e pese milion e njeqind e shtatedhjete 

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

 

(Operatori ekonomik Vellezerit Hysa nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per pjesemarrje 

ne kete procedure) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

1. Geci shpk,                                                          numri i NIPT-it      K71829801O 

2. GPG Company shpk,                                       numri i NIPT-it      J64324443V 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori ekonomik Geci 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 2.3.7, 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:  

• fadrome me goma, në pronësi ose me qira, copë 1; graider, në pronësi ose me qira, copë 1, 

ne kundershtim me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit nuk jane paraqitur dokumenti 

që verteton regjistrimin e mjetit lëshuar nga DPSHTRR (RSH), leje qarkullimi, çertifikata e 

vlefshme e kontrollit teknik, siguracioni i vlefshem i mjetit dhe fotot e tyre. 

• koke terheqese + gjysem rimorkio, në pronësi ose me qira, copë 2; automjet bot uji, në 

pronësi ose me qira, copë 2; automjet autopompe betoni me krahe min.36 m, në pronësi ose 

me qira, copë 1; autobetoniere, në pronësi ose me qira, copë 3; automjet per vijezim 

termoplastik spray, capacitet mbajtes te bojes jo me pak se 4.5 ton, në pronësi ose me qira, 

copë 2; eskavatore lejlek me krahe min 18m, në pronësi ose me qira, copë 1; rrul ngjeshes 

me peshe operative mbi  15 ton në, pronësi ose me qira, copë 3; rrul asfalti gome-gome me 

peshe operative 20 ton, në pronësi ose me qira, copë 1; rrul asfalti gome-gome me peshe 

operative 12 ton, në pronësi ose me qira, copë 1; sonde shpimi ø 120, në pronësi ose me 

qira, copë 3; platforme ngrites me kosh per punime ne lartesi, në pronësi ose me qira, copë 

1; matrapik, në pronësi ose me qira, copë 2; freze asfalti, në pronësi ose me qira, copë 1; 

automjet batipal, në pronësi ose me qira, copë 1, ne kundershtim me kriteret e dhena ne 

dokumentet e tenderit nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion nese keto mjete jane ose 

mund t`i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik. 

• Impiant asfalti ne distance jo me lart se 70 km, në pronësi / me qira ose kontrate furnizimi, 

Copë 1, rezulton qe nga operatori ekonomik eshte paraqitur kontrata e qerase me subjektin 

Bami shpk, me 5387/4723. Sipas QKL-se rezulton qe kjo fabrike ndodhet ne fshatin Halil, 

Kruje, pra ne distance me te madhe se 70 km, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene me 

siper. 
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Nuk ka permbushur piken 2.3.3 te dokumenteve te nderit pasi nuk disponon kualifikimet e duhura 

te stafit drejtues perkates per kryerjen e te gjitha punimeve ne kete objekt, per Arkitekt Peizazhi dhe 

Inxhinier Pyjore, të shoqëruara për secilin punonjës me diplomë, kontratë noteriale pune dhe CV. 

 

Nuk ka permbushur piken 2.3.9 te dokumenteve te nderit pasi nuk disponon çertifikaten ISO 5001 

(Sistem i menaxhimit te Energjise). Organizmi çertifikues te jete i akredituar per keto standarte nga 

organizmi kombetar i akreditimit (DPA) ose organizma nderkombetare  akreditues, te njohur nga 

Republika e Shqiperise. 

 

 

2. Operatori ekonomik GPG Company shpk, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje 

me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

 

Nga te dhenat qe disponon Autoriteti Kontraktor, rezulton qe operatori ekonomik GPG Company 

(si bashkim operatoresh) ka nenshkruar dhe ka ne zbatim kontraten me objekt “Ndertim by pass – 

Tepelene, Loti 1”. Kjo kontrate rezulton te mos jete perfunduar ne masen mbi 70 %, ne 

kundershtim me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.42, datë 16.01.2008, Kreu III, pika 1, 

paragrafi II b, i ndryshuar, ku thuhet "Përjashtim bën autoriteti kontraktor, Drejtoria e 

Përgjithshme e Rrugëve, e cila ndalohet të kualifikojë si fitues, për punë publike, të prokuruara 

sipas ligjit të prokurimit publik, të ndryshuar, kontraktorë, që janë fitues dhe/apo kanë në proces, 

në të njëjtën kohë, si kontraktorë/nënkontraktorë, një investim sipas një kontrate të lidhur apo në 

proces për t'u lidhur, sipas ligjit për prokurimin publik, i cili nuk i ka përfunduar punimet në 70% 

për qind të fondit të prokuruar në autoritetin kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve. 

Agjencia e Prokurimit Publik dhe autoriteti kontraktor, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, 

përshtatin dokumentet standarde të tenderit dhe dokumentet e tenderit, me këtë rregullore dhe 

garancitë e caktuara me detyrimin, që subjekti të s'kualifikohet nga pjesëmarrja ose kontrata të 

shpallet absolutisht e pavlefshme, me detyrimin për njoftim për nisje të procedurës për heqje 

licence". 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimin e operatoreve ekonomik 

“Agbes Konstruksion shpk & Arberia shpk” me adrese Sheq i madh, Fier, se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej 2 378 643 105,31 (dy miliard e treqind e shtatedhjete e tete milion 

e gjashteqind e dyzete e tre mije e njeqind e pese) 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 
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[vlera perkatese e shprehur ne fjale 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 11.09.2018 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT  
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[ Data : 21.09.2018] 

 

Për: Operatorin Ekonomik “Alb Star” shpk, me adrese: Zona Industriale, Patos, Fier, me 

NIPT J62903512W. 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur”  me objekt :  "Rikonstruksion /rikualifikimi urban 

prane Qendres se qytetit Vlore”Zona B drejtim rruges Justin Godart". 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Rikonstruksion /rikualifikimi urban prane Qendres se qytetit 

Vlore” Zona B drejtim rruges Justin Godart". 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-76089-06-23-2018. 

 

Kohëzgjatja: brënda 6 muaj nga data e fillimit te punimeve.  

  

Fondi limit: 157.222.127 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë milion e dyqind e njëzet e dy mijë e njëqind 

e njëzet e shtatë) lekë pa tvsh. Fondi i akorduar për vitin 2018 është 37.239.438 lekë pa tvsh. Pjesa 

e mbetur është parashikuar për vitin 2019. 

 

Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 27.08.2018. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët. 

 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara pa 

tvsh: 

 

NR SHOQERIA NIPTI 

 OFERTA PA TVSH PARA 

KONTROLLIT 

ARITMETIK  

1 

"BE IS" SHPK (75.2%)  K71412003A                              

136,570,738  "MANE S" SHPK (24.8%) J64103865K 


