AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR
Nr.__________ Prot.

Tiranë, më_____._____. 2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT
[31.12.2020]

OPERATORIT EKONOMIKË “GJIKURIA”
Tirane Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Prane Gardes se Republikes,
Pallati Kontakt, mbi Union Bank
Procedura e prokurimit: Pune/ Procedure e Hapur
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-76328-10-21-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtim rruga Palasë – Dhërmi”, me fondin limit
1.619.484.905 lekë (pa përfshirë vlerën e TVSH-së,

REF-76328-10-21-2020, Afati i

kontrates 18 muaj
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve 26 Tetor 2020 [Nr.91]
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. “GENER 2” & “4A-M”

NUIS: K58615301M / K92005016L

Vlera: 976.511.526,81 (nenteqind e shtatedhjete e gjashte milion e peseqind e
njembedhjete mije e peseqind e njezete e gjashte presje tetedhjete e nje) leke

2 “ Alb Building & LIQENI VII”

NUIS: J69102508C / K01730502W

Vlera: 1.591.190.752 (nje miliard e peseqind e nentedhjete e nje milion e njeqind e
nentedhjete mije e shtateqind e pesedhjete e dy) Leke

3.“ SALILLARI”

NUIS: J62903125G

Vlera: 1.246.241.083,50 (nje miliard e dyqind e dyzete e gjashte milion e dyqind e dyzete e
nje mije e tetedhjete e tre presje pesedhjete) leke

4“ G.P.G. COMPANY”

NUIS: J64324443V

Vlera: 1.603.213.517,9 (nje miliard e gjashteqind e tre milion e dyqind e trembedhjete mije e
peseqind e shtatembedhjete presje nente) leke
5.

“FUSHA”

NUIS: J61922018S /

Vlera: 1.611.324.078 (nje miliard e gjashteqind e njembedhjete milion e treqind e njezete e
kater mije e shtatedhjete e tete) leke
6.

“VEGA & Alko IMPEX GENERAL CONSTRUCTION
NUIS: K01524006L / K91628013D

Vlera: 1.543.871.941,50 (nje miliard e peseqind e dyzete e tre milion e teteqind e shtatedhjete
e nje mije e nenteqind e dyzete e nje presje pesedhjet) leke
7.

“GJIKURIA”

NUIS: J62903456H

Vlera: 1.562.805.184,5 (nje miliard e peseqind e gjashtedhjete e dy milion e tetqind e pese
mije e njeqind e tetedhjete e kater presje pese) leke

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
1“GENER 2” & “4A-M”
2.“ SALILLARI”

NUIS: K58615301M / K92005016L
NUIS: J62903125G

4. “VEGA & Alko IMPEX GENERAL CONSTRUCTION
NUIS: K01524006L / K91628013D
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
I.Bashkimi I Operatoreve ekonomik “GENER 2” & “4A-M””, nuk kualifikohet, pasi nuk
ka paraqitur dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e
tenderit, arsyet e skualifikimit jane:
1. ka dështuar te plotesoje kriterin e kushteve te veçanta mbi kapacitetin teknik 2.3.11
Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per
realizimin e kontrates. Per kete duhet te paraqese deshmi per mjetet dhe paisjet teknike qe
ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik. pasi ai nuk
disponon mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontratës përsa dhe siç
është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.17 të
shtojcës 12 të DST-së sepse makinerite e deklaruara ne dokumentat e paraqitura jane te
angazhura ne Kontrata te tjera
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës mbi 20ton me targa AA065SK,
AA106ME, AA107ME, AA113ME, AA453MF, AA455MF, AA480RR, AA581ME,
AA580ME, AA581ME, AA795SD.
Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10 - 20ton AA872ML, AA947YC.
- Ekskavator me zinxhirë me peshe mbi 20ton Liebherr R906LC
- Buldozer me fuqi mbi 100Ph R35263
- Rrul ngjeshës me peshe operative mbi 15ton Hamm AG H1761376, Hamm H1610984
Mjetet e mësipërme janë te angazhuara ne kontrata te tjera ne proces ekzekutimi me
ARRSH sipas shkreses Nr. 9407 date 04/12/2020 dhe me Fondin Shqipetar te
Zhvillimit sipas shkreses 2990/1date 02/12/2020
2. Operatori ekonomik ka deshtuar te plotesoje piken 2.2.3 Operatori Ekonomik duhet te
paraqese vertetim (shoqëruar me mandat pagese) te leshuar nga cdo njesi vendore per te
deshmuar se ka paguar te gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet ku
operatori ka ushtruar apo ushtron aktivitet per vitet 2019 pasi sipas ekstraktit te QKR
“Ekstrakt i regjistrit kombetar per te dhenat e subjektit Shoqeri me Përgjegjësi te Kufizuar”
ka aktivitet ne keto qytete pika 19. Vende te ushtrimit te aktivitetit) Shkoder (i shtuar si
vend ushtrimi aktiviteti ne vitin 2019 per kontratën Rikonstruksion i rrugës se Velipojes
segmenti harku i Berdices-Baks) per te cilin O.E. nuk ka depozituar pranë sistemit
elektronik vërtetimin përkatës per shlyerjen e detyrimeve dhe tarifave vendore.
O.E. rezulton debitor ne Bashkine Tirane me vlere 47,197,316 leke. O.E. dhe B.T
janë ne proces gjyqësor per kete shume dhe O.E ka depozituar garancinë bankare
përkatëse.

II. Operatori ekonomik “SALILLARI”, nuk kualifikohet, pasi nuk ka paraqitur
dokumentacionin ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, arsyet e
skualifikimit jane:
Operatori ekonomik “Salillari” sh.p.k. nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i
vlerëson të nevojshme, lidhur me aftësinë teknike, përsa i përket makinerive, pajisjet e
asete të tjera fizike, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor
në njoftimin e kontratës në pikën 2.3.17 të shtojcës 12 të DST pasi nje pjese e pajisjeve
dhe makinerive te deklaruara nga ai jane te angazhuara ne kontrata te tjera ne proçes
ndertimi me ARRSH.
Ky fakt vertetohet edhe nga vete Operatori Ekonomik i cili me shkresen e dates
04/12/2010 eshte dorehequr nga gara per shkak te angazhimit ne kontrata te tjera.
Persa i perket pikave 29, 30 dhe 31 nuk jane paraqitur konform kerkesave te pikes 2.3.16 te
DST. Ne te cilen percaktohet se :
Për fabriken e asfaltit dhe betonit, nese eshte ne pronesi, duhet të paraqitet kontrata e
blerjes apo çdoganimit, fotot dhe fatura tatimore perkatese, leja mjedisore leshuar nga
QKL. Nese eshte marre me qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet
edhe kontrata e qerase. Operatori ekonomik per fabriken e asfaltit dhe betonit mund te
paraqese edhe kontrata te vlefshme furnizimi me operatore ekonomike Ne kete rast duhet te
paraqese kontraten e furnizimit dhe dokumentacionin qe verteton ekzistencen dhe
pronesine e impiantit.
operatori “Salillari “ sh.p.k. ka paraqitur nje kontrate furnizimi me Shoqerine “Biba
X”sh.p.k. per nevojat per Inerte, Betone dhe Asfalte dhe ka paraqitur si dhe QKL.
Nuk eshte paraqitur asnje dokumentacion qe verteton ekzistencen dhe pronesine e
impianteve.
Per sa I perket pikes 21 Auto vinç min 300 ton, nuk eshte paraqitur konform kerkesave te
pikes 2.3.16 te DST, pasi mungon skeda teknike.
III.Bashkimi I Operatoreve ekonomik “VEGA” & “AlKO IMPEX GENERAL
CONSTRUKSION” nuk kualifikohet, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin ne
perputhje me kriteret e dhena ne dokumnetet e tenderit, arsyet e skualifikimit jane:
1. Operatori VEGA pjese e bashkimit te operatoreve ekonomik , nuk permbush kriterin e
vecante te kualifikimit pika 1, germa “ gj” e shtojces 12 te dst , me vertetimin e debise
se FSHU nr 9657/1 date 30.10.2020 , rezulton qe subjekti Vega shpk te kete ne total
8.817.479,39 leke detyrime per faturat e energjise elektrike , vlere e llogaritur deri ne
date 29.10.2020 , perfshire faturen koherente te muajit shtator 2020, vlere qe eshte ne
marreveshje aktive .
Gjithashtu operatori VEGA pjese e bashkimit te operatoreve ekonomik , nuk permbush
kriterin e pergjithshem , te kualifikimit pika 1, germa “ d ” e shtojces 12 te dst.
Autoritetit Rrugor Shqiptar i është komunikuar nga ana e Drejtorisë së Mbledhjes së

Detyrimeve Tatimore të Papaguara , me anë të shkresës nr.9029 prot.,datë 12.11.2020
“Kërkesë për kalim fondi “, protokolluar në ARRSH me nr.8778 prot.,datë 13.11.2020,
kërkesa për kalimin e shumës prej 13.088.041 lekë për shlyerjen e detyrimeve tatimore
të papaguara të tatimpaguesit “ Vega “ sh.p.k. Autoritetit Rrugor Shqiptar i është
komunikuar nga ana e Vega sh.p.k , me anë të shkresës nr.669-2020 prot.,datë
19.11.2020 “Ripërsëritje kërkese për çelje garancie“, protokolluar në ARRSH me
nr.9066 prot.,datë 23.11.2020 ku pranon faktin qe eshte debitor ndaj buxhetit te shtetit
ne shumen 13.088.041 lekë per shlyerjen e detyrimeve tatimore . Keto shkresa e bejne
deklaraten sipas shtojces 8, te subjektit Vega shpk te pavlefshme ku subjekti Vega
shpk , deklaron se ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të
kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.
2. BOE nuk ploteson kriterin 2.3.1/a per kapacitetin teknik, pasi ne baze te % te deklaruar ne
kontraten e bashkepunimit vlera e puneve te ngjashme te paraqitura nuk ploteson 50% te
fondit limit te objektit te prokuruar.
3. BOE nuk disponon nje punesim mesatar me jo me pak se 300 punonjes per periudhen
(Prill 2020-shtator 2020) persa dhe sic eshte pershkruar nga autoriteti kontraktor ne
njoftimin e objektit te kontrates ne piken 2.3.2 te shtojces 12 te DST-se.
4. BOE nuk ka përmbushur kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme,
lidhur me aftësinë teknike, përsa i përket makinerive, pajisjet e asete të tjera fizike,
për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e
kontratës në pikën 2.3.17 të shtojcës 12 të DST pasi nje pjese e pajisjeve dhe
makinerive te deklaruara nga ai jane te angazhuara ne Kontrata te tjera ne proces
ndertimi me ARRSH.
5. Per sa I perket pikes 21 Auto vinç min 300 ton, nuk eshte paraqitur konform kerkesave
te pikes 2.3.16 te DST, pasi eshte paraqitur vetem fatura tatimore. Dokumentacioni
tjeter mungon skeda teknike etj.

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik
“GJIKURIA”, me NUIS: J62903456H dhe me adrese Tirane Njesia Bashkiake Nr. 5,
Rruga Ibrahim Rugova, Prane Gardes se Republikes, Pallati Kontakt, mbi Union Bank , se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.562.805.184,5 (nje miliard e peseqind
e gjashtedhjete e dy milion e tetqind e pese mije e njeqind e tetedhjete e kater presje pese)
leke është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoriteti Rrugor Shqiptar, Adresa rruga “Sami
Frashëri nr.33”, Tiranë, Tel/Fax +355 4 223448, 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 [1.591.190.752] 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 07.12.2020
Ankesa : Ankesa Po , ka mare pergjigje me date 18.12.2020.
Konceptoi: M. Skurti
Miratoi:
V.Hodaj

DREJTOR I PËRGJITHSHËM
Ergys Verdho

