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Procedura e prokurimit: Procedure e hapur me mjete elektronike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-86827-09-21-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Sistemim dhe mobilim i dhomes se serverave”. Kohezgjatja e 

kontrates eshte 30 dite nga data e lidhjes se kontrates.] 

Fondi limit: 11 723 000 (njembedhjete milion e shtateqind e njezete e tre mije) Lekë pa TVSH 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [01 Tetor 2018 nr 39]  

 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te 

ofruara: 

 

1. Operatori ekonomik “Advanced Business Solutions-ABS” shpk me NUIS K21710002J ka ofruar 

per kete tender vleren ekonomike ne total 10 837 750 leke pa TVSH. 

 

Nuk ka patur te skualifikuar.   

 

* * * 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Advanced 

Business Solutions-ABS” shpk me NUIS K21710002J, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 10 837 750 (dhjete milion e teteqind e tridhjete e shtate mije e shtateqind e 

pesedhjete) leke pa TVSH,  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë Drejtorise së Prokurimit Publik të Albpetrol sha, rruga 

Fier – Patos km 7, Fier, 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, tenderi do te 

anullohet, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit për Prokurimet Publike nr. 9643 datë 20.11.2006. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.11.2018. 

Nuk ka patur ankesa. 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data 14.09.2018 

 

Për: “ JUBICA” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Ndoc Kulla,  me adrese;  Rr. “ Luigj Gurakuqi”, 

Kuklej Nr. 108 Shkoder, Nr NIPTI K  26529001 I. 

Procedura e prokurimit: “E Hapur” 

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-85636-09-13-2018. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: 

Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  rruga "Koplik –Bogë,Dedaj –Razem 44.2 

km”. 
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Me fond limit: 66 382 649  (gjashteqind e gjashtedhjete milion e treqind e tetedhjete e dy mije e 

gjashteqind e dyzet e nente) leke pa Tvsh.Fondi i akorduar për vitin 2018 është 13 276 530 lekë pa 

tvsh. Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019, 2020. 

leke pa tvsh/Buxheti i Shtetit.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):  

 

Buletini i Njoftimeve Publike [Data 17.09.2018] [Numri 37] 

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

 

Në këtë procedure prokurimi moren pjesë 4 (kater) ofertues, operatorë ekonomik, përkatësisht:  

 

1. “BE- IS” sh.p.k, me numer NIPTI K 71412003 A,  perfaqesues ligjor Z.Kastriot Ibrahimaj, 

me adrese: Rr: Q. Stafa, Pallati 66, shk. 3 Ap. 24  Tirane, me oferte: 51 538 557 (pesëdhjetë e 

një milion e pesëqind e tridhjetë e tetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e shtatë) leke pa tvsh 

dhe: 61 846 269  ( gjashtëdhjetë e një milion e tetëqind e dyzet e gjashtë mijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e nëntë ) leke me tvsh.  

 

2. “Jubica” shpk, me numer NIPTI K  26529001 I,  perfaqesues ligjor Z.Ndoc Kulla, me 

adrese: Rr. “ Luigj Gurakuqi”, Kuklej Nr. 108 Shkoder, me oferte:  65 000 000 (gjashtëdhjetë 

e pesë milion) leke pa tvsh, 78 000 000 (shtatëdhjetë e tetë milion) leke me tvsh. 

 

3. B.O.E “ CURRI” shpk, përfaqësues ligjor Z. Faik Curri, NIPT  J 67902718 S me adrese: Rr. 

“Kajo Karafili”, Pallati Bimbashi 8/2, Shk.2, Kati II, Ap. 2 Tirane,kuotë përfaqësimi 79.83%  

& “ALB SHPRESA” sh.p.k, me numer NIPTI J 72110003 F,  perfaqesues ligjor Z.Mehdi 

Lala, me adrese: Rr. “ Maliq Muço”, Nd. 6, Hyrja 4 , Ap. 14, Tirane, kuotë përfaqësimi 

20.17%, me oferte: 40 866 252,7 (dyzet milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 

dyqind e pesëdhjetë e dy presje shtatë) leke pa tvsh dhe: 49 039 503,2 (dyzet e nëntë milion e 

tridhjetë e nëntë mojë e pesëqind e tre presje dy) leke me tvsh. 

 

4. B.O.E “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 85.4%, 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 14.6 % me oferte: 43 190 180 (dyzet e 

tre milion e njëqind e nëntëdhjetë mijë e njëqind e tetëdhjetë) leke pa tvsh dhe: 51 828 216  ( 

pesëdhjetë e një mijë e tetëqind e njëzet e tetë mijë e dyqind e gjashtëmbëdhjetë ) leke me 

tvsh.  

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. “ BE- IS” sh.p.k 
Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 



Buletini Nr. 46 datë  19 Nentor 2018                                            Agjencia e Prokurimit Publik 

 
 

 
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave    Tel.+ 355 4 22 77 510        https://www.app.gov.al           207/413  

 

a. Kontrata e ngjashme e paraqitur nga operatori BE IS shpk me Drejtorine e Rajonit Qendror 

Tirane per ”Mirembajtje bazuar ne Performance Kontrata Nr. 12” me vlere totale te realizuar 

33.558.390 Leke, ku operatori BE IS eshte pjesmarres me vlere 70%, rrjedhimisht pjesa e 

realizuar nga Operatori BE IS eshte 23.490.873 Leke, dhe sipas pikes 3.1 kerkohet ”Operatori 

Ekonomik duhet te kete realizuar sherbime të meparshme te ngjashme kryera gjate tri viteve te 

fundit në një vlerë jo më pak se 40% e fondit limit, ne vleren 26 553 060 Leke. Punimet e 

kryera nuk permbushin vleren 40 % që kërkohet.  

b. Operatori BE IS shpk ka paraqitur nje fature te thjeshte tatimore per paisjen ”Makineri 

Vijezimi”. Kjo nuk eshte vlefshme dhe nuk ploteson kriterin e pikes 3.3.9 C te Kritereve te 

Vecanta te Kualifikimit, qe Kerkohet Makineri e Vijezimit Termoplastike, e cila shenohet ne 

rregjistrat publike dhe duhet te ishte e shoqeruar me leje qarkullimi , çertifikaten e kontrollit 

teknik, siguracionin e mjetit, (i vlefshëm). 

c. Operatori BE IS shpk ka paraqitur kontrate noteriale Huamarrje nga Adriatik Ismailja-Person 

Fizik, te dates 02.07.2018 per ”Makineri Vijezimi , duke vertetuar pronesine me deklaraten e 

zhdoganimit” nga qeramarresi. Kjo kontrate noteriale nuk ka te cilesuar objektin e kontrates qe 

prokurohet dhe afatin 24 muaj te saj. 

d. Kontrata e noteriale e Huamarrjes e BE-IS shpk per Borepastrueset me Targa AA794MG, 

AA816HO, AA172OD me subjektin ORUCI shpk e firmosur me date 18.07.2018 me afat te 

kesaj kontrate noteriale 2 vjecar ( qe nuk e mbulon afatin e kontrates) nuk e ka te cilesuar 

objektin e kontrates qe prokurohet dhe afatin e kesaj kontrate qe prokurohet, eshte kontrate 

pergjithshme, ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. Per me 

teper Kamioni qe paraqitet me Targe AA794MG nuk e ka setin e thikes dhe krypores, sic 

verehet nga fotoja e paraqitur. 

e. Operatori BE IS ka paraqitur nje fature blerje per paisjen ”Batipal” nga Personi Fizik Adriatik 

Ismailaj. Por nuk paraqitet dokument qe verteton Zhdoganimin e kesaj paisje ne Republiken e 

Shqiperise apo pronesia e Adriatk Ismailjt per kete paisje (per paisje qe nuk jane te rregjistruar 

ne rregjistra publike kerkohet akti i zhdoganimit).  

f. Nuk ka paraqitur Dokumntacion per paisjen ”Set semaforesh per menaxhim trafiku” kerkuar ne 

piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

g. Kontrata e Huamarrjes e Be IS shpk per Autobetonieret me targa AA890NF dhe AA406MA me 

BLERALD shpk e dates 18.07.2018 me afat 2 vjecar ( qe nuk e mbulon afatin e kontrates) nuk e 

ka objektin e kontrates dhe afatin e kerkuar prej 24 muajsh ne kontraten noteriale, eshte kontrate 

pergjithshme, ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

h. Kontrata e Huamarrjes e Be IS shpk per Autobetonieret me targa AA508RX, AA958SN dhe 

AA632PI me JON & FLO shpk e dates 05.06.2018 me afat 2 vjecar ( qe nuk e mbulon afatin e 

kontrates) nuk e ka objektin e kontrates dhe afatin e kerkuar prej 24 muajsh ne kontraten 

noteriale, eshte kontrate pergjithshme, ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta 

te Kualifikimit. 

i. Kontrata e Furnizimit me Asfalt e BE IS shpk me BAMI shpk e dates 23.10.2017 nuk e ka 

objektin e kontrates qe prokurohet dhe afatin e kerkuar prej 24 muajsh ne kontraten noteriale, 

eshte kontrate e lidhur para Janarit 2018, ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te 

Vecanta te Kualifikimit. 

j. Kontrata e Furnizimit me Asfalt e BE IS shpk me ASAB shpk e dates 05.07.2017 me afat 2 

vjecar, nuk e ka objektin e kontrates qe prokurohet dhe afatin e kerkuar prej 24 muajsh ne 

kontraten noteriale, eshte kontrate e lidhur para Janarit 2018, ne kundershtim me piken 3.3.9 C 

te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 
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k. Kontrata e Furnizimit me Asfalt e BE IS shpk me BI Investment shpk e dates 14.07.2018 me 

afat 2 vjecar, nuk e ka objektin e kontrates qe prokurohet dhe afatin e kerkuar prej 24 muajsh ne 

kontraten noteriale, eshte kontrate pergjithshme, ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve 

te Vecanta te Kualifikimit. 

l. Kamionet e paraqitur me kontraten e huamarrjes me ERGI shpk te dates 05.10.2018 per 

Kamionet me targa EL 0128C dhe EL 1401C jane me peshe mbajtese nen 8 ton sic kerkohet ne 

kriteret e vecanta te Kualifikimit. 

m. Kontrata e Huamarrjes e BE IS shpk per Kamionat me Targe AA966RC, AA 972 RB dhe 

AA689TS me Faik Kordhoku Person Fizik e dates 11.05.2018 me afat 2 vjecar ( qe nuk e 

mbulon afatin e kontrates) nuk e ka objektin e kontrates qe prokurohet dhe afatin e kerkuar prej 

24 muajsh ne kontraten noteriale, eshte kontrate pergjithshme, ne kundershtim me piken 3.3.9 C 

te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

n. Kamionet ne pronesi te BE IS me Targe AA872FA ka peshe mbajtese 3.9 Ton dhe nuk eshte 

kamion, sic kerkohet ne kriteret e vecanta te Kualifikimit. 

o. Per kamionin me targe AA941OZ ne pronesi te BE IS ka skaduar çertifikata e kontrollit teknik, 

siguracionin e mjetit. Dokumentacioni per kete mjet eshte i parregullt. 

 

2. “ CURRI” sh.p.k & “ ALB SHPRESA” sh.p.k . 

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

1. Operatori Ekonomik Alb-SHpresa nuk ka paraqitur: Vërtetim që konfirmon shlyerjen e të 

gjitha detyrimeve te energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik 

që është i regjistruar.  

2. Operatori CURRI shpk, nuk ka parqitur ”Deklaraten mbi Permbushjen e Specifikimeve 

Teknike sipas Shtojces 5” (mungon). 

3. Operatori CURRI shpk ka paraqitur kontrate noteriale Huamarrje nga Albanian Traffic 

Solution te dates 29.06.2018 per ”Mjete te sinjalsitikes rrugore, pronesia e cila vertetohet me 

deklaraten e zhdoganimit me reference R56475, date 19.06.2018” nga qeramarresi. Kjo 

kontrate noteriale nuk ka te cilesuar objektin e kontrates qe prokurohet dhe afatin 24 muaj te 

saj, qe eshte ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. Per 

me teper deklarata e zhdoganimit ne fjale citon ”artikuj te sinjalistikes rrugore 93 cope me 

aksesore”.  

4. Operatori CURRI shpk ka paraqitur kontrate noteriale Huamarrje nga OMEGA SERVICE 

te dates 29.06.2018 per ”Batipal dhe Makine per vijezim rrugesh” nga qeramarresi. Kjo 

kontrate noteriale nuk ka te cilesuar objektin e kontrates qe prokurohet dhe afatin 24 muaj te 

saj, qe eshte ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

5. Operatori CURRI shpk ka paraqitur kontrate noteriale Huamarrje nga Adriatik Ismailaj-

Person FIzik te dates 13.01.2018 per ”makineri vijezimi Bikomponente, vertetuar pronesine 

me deklaraten e zhdoganimit me reference R47150, date 19.05.2016” nga qeramarresi. Kjo 

kontrate noteriale nuk ka te cilesuar objektin e kontrates qe prokurohet dhe afatin 24 muaj te 

saj, qe eshte ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

Gjithesesi nga Vleresimi i dokumentit te zhdoganimit ne fjale qe citon ”Makineri vijezimi”, 

kuptohet lehtesisht qe kjo nuk shte makineri Vijezim me Boje Termoplastike sic eshte 

kerkuar ne piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

6. Kontrata e Huamarrjes e CURRI shpk per Autobetonieret me targa TR1068N, TR5857L, 

TR6371P me ALBA-Beton shpk e dates 14.02.2017 me afat 3 vjecar ( qe nuk e mbulon 

afatin e kontrates) nuk e ka objektin e kontrates dhe afatin e kerkuar prej 24 muajsh ne 
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kontraten noteriale, eshte kontrate  lidhur para Janarit 2018, ne kundershtim me piken 3.3.9 

C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

7. Kontrata e Huamarrjes e CURRI shpk per makineri te ndryshme si kamiona, etj me 

SHPRESA-AL shpk e date 05.05.2017 me afat 3 vjecar ( qe nuk e mbulon afatin e 

kontrates) nuk e ka objektin e kontrates dhe afatin e kerkuar prej 24 muajsh ne kontraten 

noteriale, eshte kontrate e lidhur para Janarit 2018, ne kundershtim me piken 3.3.9 C te 

Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

8. Kontrata e Huamarrjes e CURRI shpk per makineri te ndryshme si fadrome, ekskavator, etj 

me BABASI COO me date 14.02.2017 nuk e ka objektin e kontrates dhe afatin e kerkuar 

prej 24 muajsh ne kontraten noteriale, eshte kontrate e lidhur para Janarit 2018, ne 

kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

9. Kontrata e Huamarrjes e CURRI shpk per Kamiona, me BABASI COO me date 14.02.2017 

nuk e ka objektin e kontrates dhe afatin e kerkuar prej 24 muajsh ne kontraten noteriale, 

eshte kontrate e lidhur para Janarit 2018 , ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te 

Vecanta te Kualifikimit, rrjellimisht nuk disponohen keto makineri. Ketyre makinerive ju 

kane skaduar dhe Siguracionet dhe certifikatat e kontrollit teknik. 

10. Kontrata e Huamarrjes e CURRI shpk per makineri te ndryshme si Autovinc, kamioncine, 

kamion, etj me VAGALAT shpk e dates 14.12.2017 nuk e ka objektin e kontrates dhe afatin 

e kerkuar prej 24 muajsh ne kontraten noteriale, eshte kontrate e lidhur para Janarit 2018 , 

ne kundershtim me piken 3.3.9 C te DST. 

 

3. “ NIKA” sh.p.k & “ RROKU GUEST”sh.p.k 
Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Pothuajse te gjitha kontratat e qerase per mjetet nuk jane sipas kritereve te veçante te kualifikimit 

ku po i japim te specifikuara per çdo rast si me poshte: 

1. NIKA shpk nuk e ka te pasqyruara Objektin i Prokurimit në ekstraktin e gjendjes aktuale të 

shoqërisë, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit ne perputhje me kerkesen e Pikes 3.1 te 

Kriterete te Vecanta te Kualifikimit. 

2. Rroku Guest nuk e ka te pasqyruara Objektin i Prokurimit në ekstraktin e gjendjes aktuale të 

shoqërisë, lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit ne perputhje me kerkesen e Pikes 3.1 te 

Kriterete te Vecanta te Kualifikimit. 

3. Operatori Rroku Guest nuk ka paraqitur Vleresimin e Ekspertit Kontabel per Bilancet e viteve 

2016 dhe 2017, sic eshte kerkuar ne piken 3.2.2 Kritereve te Vecanta te Kulifikimit te DST. 

4. Borespastruesja e paraqitur nga operatori Nika shpk me Targe Sh 6271 E, nuk eshte Automjet 

APV i cilesuar ne Lejen e Qarkullimi sic eshte kerkuar ne DST, eshte Borepastruese e 

improvizuar. Nuk ploteson kriterin e kerkuar.  

5. Makineria e paraqitur nga operatori Nika shpk (si Borepastruese) te Kamionit me Targa AA645 

HB te marre ,me qera nga ALBA Beton 07 me kontrate noteriale te dates 22.08.2018, nuk e ka 

objektin e kontrates dhe afatin e kerkuar ne kontraten noteriale, eshte kontrate pergjithshme, ne 

kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. Per me teper ky automjet 

ne Leje te Qarkullmit eshte shenuar Kamion dhe jo APV sic eshte kerkuar ne piken e 

mesiperme, gjithashtu per kete mjet mungon siguracioni i mjetit dhe çertifikata e kontrollit 

teknik. 

6. Borespastruesja me targe AA314 IF e marre me qera nga Avdolli shpk nuk e percakton afatin e 

kerkuar prej 24 muajsh ne kontraten noteriale, sic eshte kerkuar ne DST. 
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7. Kontrata e Huamarrjes me nr 167.Rep,dhe nr 63 kol,date.09.01.2018 e” NIKA” shpk per 

Asfaltoshtruesen me Shoqerine ”PAKO” eshte pa objekt kontrate dhe pa afatin e kerkuar, eshte 

kontrate pergjithshme, ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

Per me teper, shoqeria PAKO eshte ne sekuestro dhe administratorja Terezina Lazri sipas 

ekstraktit te Q.K.B. i ka mbaruar afati me dt.28.05.2016 dhe nuk mund te ushtoje rolin e 

administratores. 

8. Operatori NIKA shpk ka paraqitur per pasisjet Batipal dhe Makineri vijezimi nje kontrate 

huamarrje me Shqiponja-M te dates 01.06.2017 por qe kjo kontrate eshte Pa Objektin e 

Kontrates, pa Afatin e kerkuar ne kontraten noteriale, lidhur para janarit 2018 ne kundershtim 

me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. Po ashtu, keto makineri nuk jane sic 

jane kerkuar specifikisht te makinerite qe duhet te disponohen, pasi ajo nuk eshte makine 

Vijezimi termoplastike siç kerkohet. 

9. Kontrata e Huamarrjes e Nika Shpk per Eskavatorin dhe Fadromen me Shoqerine Alba Beton 

07 e dates 22.08.2018 nuk e ka objektin e kontrates dhe afatin e kerkuar ne kontraten noteriale, 

eshte kontrate pergjithshme, ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te 

Kualifikimit. 

10. Kontrata e Huamarrjes e NIKA shpk per Kamioncine me targe AA734AV me Luigj Shehun e 

dates 25.10.2017 nuk e ka objektin e kontrates dhe afatin e kerkuar ne kontraten noteriale, eshte 

kontrate lidhur para Janarit 2018 ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te 

Kualifikimit. 

11. Kontrata e Huamarrjes e NIKA shpk per Fadrome me targe KO 7871 B me Gjergj Shkembi e 

dates 20.10.2017 nuk e ka objektin e kontrates dhe afatin e kerkuar ne kontraten noteriale, eshte 

kontrate e lidhur para Janarit 2018, ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te 

Kualifikimit. 

12. Kontrata e Huamarrjes e NIKA shpk per makineri te ndryshme me shoqerine ELKRI & CO e 

lidhur me date 21.08.2018 eshte pa objekt kontrate dhe pa afatin e kerkuar ne kontraten 

noteriale, eshte kontrate pergjithshme, ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta 

te Kualifikimit. 

13. Kontrata e Huamarrjes per Autobetonier me Targe AA332OG dhe Kamion me Targe 

AA698DB ndermjet NIKA me shoqerine BRAJAN-AB e lidhur me date 20.10.2017 me afat 2 

vjecar eshte pa objekt kontrate dhe, eshte kontrate e lidhur para Janarit 2018 , ne kundershtim 

me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, nuk mbulon afatin e kontrates. 

14. Kontrata e Huamarrjes e Rrogu Guest per Kamion me targa SH 7563 E me Gjergj Ograja e 

lidhur me date 20.02.2017 dhe me afat deri me 25.02.2020 (jashte afatit te kontrates) eshte pa 

objektin e kontrates dhe pa afatin e kerkuar, eshte kontrate e lidhur para Janarit 2018 , ne 

kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

15. Kontrata e Huamarrjes e NIKA shpk per Kamion me targe AA 103 LX me Aldo Dema e dates 

06.01.2017 eshte pa objekt kontrate dhe pa afatin e kerkuar, eshte kontrate e lidhur para Janarit 

2018 , ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 

16. Kontrata e Huamarrjes e NIKA shpk per Kamion me targe KO 0119 B me Millenium shpk e 

dates 17.11.2017 dhe me afat 2 vjecar, eshte pa objekt kontrate dhe pa afatin e kerkuar, eshte 

kontrate e lidhur para Janarit 2018 , ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te 

Kualifikimit. 

17. Kontrata e Huamarrjes e NIKA shpk per Kamion me targe AA328 HZ me Benet Ndoci e dates 

02.02.2017 eshte pa objekt kontrate dhe pa afatin e kerkuar, eshte kontrate e lidhur para Janarit 

2018 , ne kundershtim me piken 3.3.9 C te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. 
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18. Kontrata e Huamarrjes e Rroku Guest shpk per Kamion me targe AA 043 KD me Gjeke Vukcaj 

e dates 09.01.2018 eshte pa objekt kontrate dhe pa afatin e kerkuar, eshte kontrate pergjithshme, 

ne kundershtim me DST. 

 

* * * 

 

2. Te kualifikohen: 

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

percaktuara ne Dokumentat Standarte te Tenderit. 

 

* * * 

 

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

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

Gurakuqi”, Kuklej Nr. 108 Shkoder, me oferte:  65 000 000 (gjashtëdhjetë e pesë milion) leke pa 

tvsh, 78 000 000 (shtatëdhjetë e tetë milion) 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 (nuk ka operatore te dyte te kualifikuar), 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 01.11.2018 

Ankesa: Jo 

 

Brenda afatit ligjor prej shtate ditesh nuk eshte depozituar asnje ankese prane Autoritetit 

Kontraktor. 

 

 

GALERIA KOMBËTARE E ARTEVE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Datë 14.11.2018 

 

Për: ARBANA SH.A me adresë Njësia Bashkiake nr.10, Rruga “Mujo Ulqinaku”, Pall 

“Tekmoprojekt”, nr.8, kati I, Tiranë 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75234-06-18-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbim i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private me 4.98 

roje per nje vendroje me 3 turne”- Marrëveshje kuadër-me një operator ekonomik ku të 
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