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peseqind e njezet e shtatemije e teteqind e tridhjete)  leke pa tvsh    pikët totale të marra  

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [BASHKIA ROSKOVEC - Drejtoria Juridike] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtedhjete) 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 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 04.09.2018 

Ankesa: ka ose jo  PO  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në date 17.09.2018 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për:          BASHKIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIK   

“ALBAVIA” &”GECI” 

      Rruga “Sulejman Delvina”, Pallati Fati,  Shk.1, Ap.19, Tiranë 

 

 

Procedura e prokurimit:    Punë/   Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF-82681-08-10-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikualifikim i akseve rrugore Unaza Lindore Loti 2”  me fondin 

limit: 1.601.665.904,45 lekë pa TVSH.. Numri i referencës së procedurës: REF-82681-08-10-

2018.  Afati i zbatimit te kontrates 24 muaj. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 20.08.2018] [Nr.33] 

 

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.          “Albavia” & ”Geci”                               J81527001Q  /  K71829801O 

      

Vlera      1.586.906.951 (nje miliard e peseqind e tetedhjete e gjashte milion e neteqind e gjashte 

mije e neteqind e pesedhjete e nje) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  
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2.          “Euroteorma Peqin”            J61905050M 

      

Vlera      1.597.520.903 (nje miliard e pesqind e netedhjete e shtate milion e peseqind e njezete mije 

e neteqind e tre) Lekë pa përfshirë vleren e tvsh-së.  

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

 

1. Operatori ekonomik “Euroteorema Peqin” shpk, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet 

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

-Ne lidhje me licensat e nevojshme per zbatimin e kontrates sic parashikohet ne piken 2.3.5, te 

kritereve te dhena ne dokumentet e tenderit, rezulton qe ky operator nuk  e permbush, kete kriter 

pasi nuk ka paraqitur fare licencen e punimve dhe si rrjedhim, nuk dispononon kategorite e 

kerkuara per perfundimin e punimeve si: 

- NP – 1/F  Punime germimi ne toke. 

- NP–4/G Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. 

- NP – 5/D   Punime nentokesore, ura e vepra arti. 

- NP – 7/A Ujesjellsa, gazsjellsa,vajsjellsa,vepra kullimi e vaditje. 

- NP – 11/A  Ndertime per N/stacione, kabinat e transformatoreve, linja te TN e te mesem dhe 

shperndarjen e energjise. 

- NP – 12/A Punime të inxhinierisë së mjedisit. 

- NS – 1/A  Punime per prishjen e ndertimeve 

- NS – 6/C  Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. 

- NS – 7/D  Bariera dhe mbrojtje rrugore 

- NS – 8/C  Ndertime parafabrikat beton arme,struktura metalike druri, 

- NS – 9/C Punime strukturore speciale 

- NS – 10/E Shtresa dhe mbistruktura speciale 

- NS  -18/D Punime topogjeodezike  

- NS  -19/B Sisteme kundra zhurmes per infrastrukture 

- NS  -20/A Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. 

 

-Nuk ka permbushur piken 2.3.3 te dokumenteve tenderit pasi nuk ka si drejtues teknik te punesuar 

dhe te regjistruar ne kompanine e tij minimalisht: Inxhinier Ndertimi;  Inxhinier Gjeolog; Inxhinier 

Elektrik; Inxhinier Mekanik, Inxhinier Hidroteknik, ; Inxhinier Gjeodet; te shoqeruar per secilin 

punonjes me diplome, kontrate pune noteriale dhe CV. 

 

Gjithashtu sipas dokumentacionit te paraqitur rezulton qe nuk ka ne staf te punesuar dhe te 

regjistruar (sipas listpagesave) ne kompanine e tij qe nga Janar 2018 minimalisht personel teknik 

te domozdoshem per kryerjen e punimeve si, 1 Inxhinier Ndertimi, 2  inxhinier ndertimi civile ura, 1 

inxhinier ndertimi /infrastrukture, 1 inxhinier Hidroteknik, 1 inxhinier gjeodet, 1 inxhinier mjedisi, 

te shoqeruar per secilin punonjes me diplome, kontrate pune dhe CV.  

 

 

-Nuk ka permbushur piken 2.3.6 te dokumenteve te tenderit pasi nuk ka paraqitur dokumentacion 

per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion si:  

 Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10-20 ton, në pronësi ose me qira, copë 10; 

autobetoniere, në pronësi ose me qira, copë 10; ne kundershtim me kriteret e dhena ne 
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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. 

 

 eskavatore me zinxhir mbi 20 ton, në pronësi ose me qira, copë 4; buldozier me fuqi mbi 

150 ph, në pronësi ose me qira, copë 2; rrul vibrues hekur-hekur asfalti mbi 9 t, në pronësi 

ose me qira, copë 1; rrul vibrues hekur-hekur asfalti mbi 4 t, në pronësi ose me qira, copë 

3; rrul vibrues hekur-gome asfalti mbi 18 t, në pronësi ose me qira, copë 2; rrul vibrues 

hekur-gome asfalti mbi 13 t, në pronësi ose me qira, copë 2; rrul asfalti gome-gome me 

peshe operative 19 ton, në pronësi ose me qira, copë 1;rrul asfalti gome-gome me peshe 

operative 14 ton, në pronësi ose me qira, copë 1; gjenerator, në pronësi ose me qira, copë 

3; sonde shpimi ø 120, në pronësi ose me qira, copë 2; makineri hidrombjellje, 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. 

 

* * * 

 

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

“ALBAVIA” &”GECI”  me adrese Rruga “Sulejman Delvina”, Pallati Fati,  Shk.1, Ap.19, 

Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  1.586.906.951 (nje miliard e 

peseqind e tetedhjete e gjashte milion e neteqind e gjashte mije e neteqind e pesedhjete 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. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21.09.2018 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME NR.3 E PUNËTORËVE TË QYTETIT, 

TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

Datë 01/10/2018 

Nga:  Drejtoria e Përgjithshme Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit, Tiranë 

Për:  Operatorin ekonomik “VICTORIA-AL” Sh.p.k me NIPT K81531041T  


	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (1)
	4. Numri i referencës së procedurës: REF-88633-10-04-2018
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87810-09-28-2018.
	4.Numri i referencës së procedurës/lotit Ref-87831-09-28-2018
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor (2)
	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88289-10-03-2018
	Numri i Referencës për Procedurën: Blerje Materiale Pastrimi - REF-67331-05-07-2018.
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	FORMULARI  I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	1. ELDA-VL shpk  me nr nipti K67106202W u konstatua se:
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese
	Se treti :
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.5 nuk ka paraqitur hidraulik ,specialist ndërtimi   me diplome profesionale te vlefshme por vetëm me çertefikata te sigurimit teknik per punime elektrike.
	2 elektriciste janë vetëm me çertefikata te sigurimit teknik per punime elektrike por pa diplome profesionale. Çertefikata e sigurimit teknik per punime elektrike nuk tregon formimin profesional.
	Pra tek kapaciteti teknik nuk plotëson kriterin 2.3.5 per eksperiencën 5 vjecare te çertefikuar te vërtetuara me diploma te shkollave profesionale ose deftese përkatëse per secilin specialitet te lëshuar nga institucione te licensuara nga organet përk...
	Se katerti :
	Ne permbushje  te kriterit 2.3.6 ku OE duhet te kete te punësuar pjese te stafit minimumi 5 punonjes dhe 1 inxhinier te çertefikuar sipas standartit per punime ne lartësi e çertefikuar per peiudhen janar 2016 dhe ne vazhdim, OE ka paraqitur çertefikat...
	Pra nuk e plotëson kriterin 2.3.6 sepse çertefikimi i stafit per punime ne lartësi eshte bere ne vitin 2018 dhe jo ne janar 2016 sic kërkohet ne DST
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.5 Operatori ekonomik ka paraqitur vetëm nje hidraulik me eksperince 5 vjeçare te çertefikuar nga 2 hidraulik me eksperience 5 vjeçare  te kërkuar ne DST .
	Specialistat e ndërtimit nuk janë te çertefikuar para 5 viteve siq kërkohet ne DST por ne vitin 2018.Pra nuk përmbush kriterin 2.3.5 per mungese te eksperiencës 5 vjecare te stafit te lartpërmendur sic kërkohet ne DST.
	Ne ne përmbushje te kriterit 2.3.6 ku opertaori ekonomik duhet te kete te punësuar pjese te stafit minimumi 5 punonjes dhe 1 inxhinier te çertefikuar sipas standartit per punime ne lartësi e çertefikuar per peiudhen janar 2016 dhe ne vazhdim.Operatori...
	Se pesti :
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.11  ku operatoret ekonomike duhet te paraqesin çertefikatat e cilësisë FSF te materialeve prej druri si parkete etj. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertefikate  cilësie per materialet prej druri si parkete etj ...
	Se gjashti:
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.12 ku operatoret ekonomike duhet te paraqesin çertefikatat e cilësisë ISO 9001-2015 dhe PAS 99-2012 te prodhuesit per pajisjet hidraulike dhe hidrantë. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë çertefikate  cilësie te pro...
	Se shtatti:
	Ne përmbushje te kriterit 2.3.13 ku operatori ekonomik duhet te disponoje mjete dhe pajisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontratës, Operatori ekonomik nuk ka paraqitur dokumentacion se disponon kamion me kapicitet mbajtës mbi 50 ton sic kërko...
	Ka paraqitur
	1. Formularin e ofertes
	2. Kopje te bilanceve per  vitet 2016, 2017.
	3. Licensen e  shoqerise
	4. Certefikata  ISO 9001 - 2015
	5. Certefikata ISO 14001-2015
	6. Certefikata ISO 18001-2007 .
	7. Certefikata PAS  99-2012
	8. Certefikata ISO 50001-2011
	9. Vertetimi i shlyerjes se detyrimeve te maturuarar te energjise elektrike .
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tjeter per permbushje te kritereve te pergjithshme  dhe  te vecanta kualifikuese
	2 Lala shpk me nr Nipti: J76418903B ka paraqitur :
	1- Formularin e ofertes ekonomike .
	2- Prokure perfaqesimi
	3- Certefikate  regjistrimi ne oraganet tatimore ( NIPTI)
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tekniko-ligjor ne permbushje te kritereve tekniko ligjore
	1- Nuk ka dorezuar oferte ekonomike
	2- Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta kualifikuese .
	4. Gjikuria Sh.p.k  me nr Nipti : J62903456H
	Ka paraqitur :
	1- Ekstrakt tregtar
	2- Vertetim per shlyerje detyrimesh tatimore
	3- Bilancet 2015, 2016,2017.
	4- Vertetim xhiroje vjetore
	5- Vertetim gjykate ,prokurori
	6- Formularet E sig 2018
	7- Vertetim  per numrin  e punonjesve  te siguruar .
	8- License profesionale
	9- Dokumentacion per permbushje te kriterit per mjekun e shoqerise.
	10- Formularin e ofertes ekonomike
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tjeter per permbushje te kritereve te pergjithshme  dhe  te vecanta kualifikuese (1)
	Operatori ekonomik    ka paraqitur dokumentacionin ,(kontratë pune të vlefshme, diplomë, CV  etj ) per  Ing  e ndertimit  ne profilin strukturist  Ing . Ernest Frroku , i cili nuk eshte i pasqyruar si drejtues teknik ne  licensen e shoqperise   Junik ...
	Per disponimin e nje autoboti uji shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 05.09.2018 me shoqerine Shpresa IRIDIANI Sh.p.k  per marrje me qira te autobotit  te ujit me targa LeE4344 A  si dhe dokumentacionin e kerkuar ne piken 2.3.8 t...
	-  Ne certefikaten e  pronesise se mjetit, Lloji dhe destinacioni  per perdorimin e mjetit eshte APV  dhe jo cisterne sic pasqyrohet ne certefikatat e mjeteve  qe perdoren per Autobot .
	- I gjithe dokumentacioni shoqerues i mjetit ( Certefikata e pronesise se mjetit rrugor, Certefikata e kontrollit teknik te mjetit, Polica e sigurimit te detyrueshem te mjetit, leja e qarkullimit, i referohen mjetit me targa LE 4344 A , APV, kamion me...
	-Ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhe pajisjeve
	per dissponimin e nje pajisje ndricimi per kantier  shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 7.09.2018 me shoqerine SEGMENT Sh.p.k   per marrje me qira te pajisjes Kulle ndricimi  te tipit Atlas Copco QLB 02 (Paisje Ndricimi per kanti...
	1.Biba shpk  me nr nipti K32618815N
	Ka paraqitur (1)
	10. Formularin e ofertes
	11. Vertetim per xhiron e tre viteve te fundit
	12. Licensen e  shoqerise
	13. Iso 9001 2015
	14. Iso 14001-2015
	15. Iso 18001-2007 .
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tjeter per permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese
	2. Lala shpk me nr nipti J764 18903B
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni tekniko-ligjor ne permbushje te kritereve tekniko ligjore (1)
	3.Be Is me nipt K 71412003A me vlere oferte 56 559615 leke ka paraqitur terheqje me shkim nga kjo procedure prokurimi me shkresen nr 217 prot date 17.09.2018 protokolluar ne bashkine Lezhe me nr 8187 date 18.09.2018 .
	4.ELDA-VL shpk me nipt K67106202W
	Nuk ka dorezuar oferte ekonomike (1)
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te vecanta kualifikuese (1)
	5.. Gjikuria me nr nipti J62903456H
	Ka paraqitur : (1)
	1.ekstrakt tregtar
	Vertetim per shlyerje detyrimesh
	Bilancet 2015-2017
	Vertetim xhiroje vjetore
	Vertetim gjykate ,prokurori
	Formularet E sig 2018
	Vertetim nr punonjesish
	License profesionale
	Dokumentacion per permbushje te kriterit per mjekun e shoqerise
	Nuk ka paraqitur asnje lloj dokumentacioni ne permbushje te kritereve te tjera kualifikuese
	Se dyti : ing. Ernest Frroku profili strukturist nuk fuguron ne licenssene  shoqerise si drejtues teknik
	Shoqeria Junik shpk ne permbushje te kriterit te  percaktuar ne piken 2.3.4 te kritereve te vecanta kualifikuese  ka paraqitur dokumentacioni e ing ne profilin strukturis Ernest frroku duke mos permbushur kriterin qe inxhinieri i ndertimit profili str...
	SE TRETI :
	-ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhepajisjeve
	per dissponimin e nje autoboti uji shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 05.09.2018 me shoqerine Shpresa AL per marrje me qira te autobotit  te ujit me targa AA896 JF si dhe dokumentacionin e kerkuar ne piken 2.3.8 te kritereve te ...
	-ne lidhje me plotesimin e kriterit 2.3.7 mbi disponimin e mjeteve dhepajisjeve (1)
	per dissponimin e nje pajisje ndricimi per kantier  shoqeria Junik shpk ka paraqitur nje kontrate qiraje date 7.09.2018 me shoqerine Segment  per marrje me qira te pajisjes Kulle ndricimi Tip ATLAS COLPO . Kontrata e qirase nuk eshte shoqeruar me doku...
	Ne kriteret e vecanta kualifikuese eshte kerkuar qe kontrata e qirase te shoqerohet me dokumentacionin perkates te pronesise .
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria “B 360” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualif...
	Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria “Tetra Solution” shpk s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta ...

	Për:
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.09.2018
	Ankesa: ka ose jo - JO
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :01/10/2018
	Ankesa: ka ose jo:  Jo
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë,21.09.2018
	Ankesa: ka ose jo, nuk ka
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË (1)
	DREJTORIA E SHËRBIMEVE QEVERITARE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :01/10/2018 (1)
	Ankesa: ka ose jo:  Po
	MINISTRIA E SHËNDETËSISË  DHE MBROJTJES SOCIALE
	MINISTRIA E SHËNDETËSISË  DHE MBROJTJES SOCIALE (1)

	 Nuk është paraqitur për dorëzimin e mostrave të mallrave objekt prokurimi në orën dhe datën e zhvillimit të tenderit.
	Nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje me nenin 53 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik” si dhe kritereve te pranim kualifikimit  të miratuara, u konstatua se oferta e operatorit ekonomik “I-Fire” Sh.p.k me NIPT L71921002H  nuk ...
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