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kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes 

së këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do ti 

akordohet operatorit ekonomik të renditur të dytit (kur ka nje te tille), siç parashikohet në nenin 58 

të ligjit për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  30.11.2019 

Ankesa:  Nuk ka patur ankesa. 

 

 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[12.11.2019] 

 

 Për:  BASHKIMIN E OPERATOREVE EKONOMIKE “BLERIMI” SH.P.K + “S.M.O 

UNION” SH.P.K + “A.SH. ENGINEERING” SH.P.K, perfaqesuar me prokure nga “BLERIMI” 

SHPK  

Adresa:  Rruga Elbasan-Cerrik, fshati Mjekes, km 4 

 

 

Procedura e prokurimit: Pune/Procedure e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-36089-09-17-2019 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Nërtim mure mbajtës dhe pritës në segmentin rrugor Kuben - 

Vasije” 

Fondi limit:  45.592.847,45 (dyzet e pesemilion e peseqind e nentedhjete e dy mije e teteqind e 

dyzet e shtate presje dyzet e pese) lekë pa tvsh. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):  Buletini i Njoftimeve 23.09.2019 [Nr.38] 

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

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. “Blerimi” sh.p.k + S.M.O “Union” sh.p.k + “A.Sh. Engineering” sh.p.k              

 NUIS: J62903384G /  J66902042Q / L31617003F     

  

Vlera: 34.200.000 (tridhjete e katermilion e dyqind mije) leke pa tvsh  

 

2. “SIRETA 2F” SHPK & “NOVATECH STUDIO”    
 NUIS: K51501008J / L01717030C 

       

Vlera: 34.444.444 (tridhjete e katermilion e katerqind e dyzet e katermije e katerqind e dyzet 

e kater) leke pa tvsh   

 

3. J.V “KUPA” SHPK & “ITM” SHPK & “NDREGJONI” SHPK   
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NUIS: K51615512C / L42303016G / K31329048I 

       

Vlera: 35.650.000 (tridhjete e pesemilion e gjashteqind e pesedhjete mije) lekë pa tvsh.  

 

4. JV “ARIFAJ” shpk & “ZENIT&CO” shpk     

NUIS: J76418907K / K61731002D 

  

Vlera: 37.300.000 (tridhjete e shtatemilion e treqind mije) lekë pa tvsh 

 

5. BOE “Mela & Alb Shpresa & HMK Consulting” shpk    
NUIS: K62320011G  /  J72110003F/  L57129604Q 

  

Vlera: 37.370.000 (tridhjete e shtatemilion e treqind e shtatedhjete mije) lekë pa tvsh. 

 

6. “BE – IS” SH.P.K             NUIS: K71412003A   

 

Vlera: 38.405.000 (tridhjete e tetemilion e katerqind e pesemije) lekë pa tvsh. 

 

7. “Selami” sh.p.k & “Erald-G” sh.p.k          

NUIS: J77304706L / L11807013M 

 

Vlera: 38.874.500 (tridhjete e tetemilion e teteqind e e shtatedhjete e katermije e peseqind) 

lekë pa tvsh. 

 

8. “DODA NDERTIM” Sh.p.k         NUIS: J97005705B  

 

Vlera: 44.900.000 (dyzet e katermilion e nenteqind mije) lekë pa tvsh. 

 

9. “FLED” SHPK     NUIS: K17621104C 

 

Nuk ka paraqitur ofertë. 

 

 

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 

 

1. “Selami” sh.p.k & “Erald-G” sh.p.k     NUIS: J77304706L / L11807013M 

 

2. “DODA NDERTIM” Sh.p.k         NUIS: J97005705B  

 

3. “FLED” SHPK    NUIS: K17621104C 

       

Pikërisht për arsyet e mëposhtme 

1. Operatori ekonomik "FLED" SHPK nuk kualifikohet, pasi nuk ka paraqitur oferte 

ekonomike. Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne Dokumentat Standarte te 

Tenderit. 
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2. Operatori ekonomik "DODA NDERTIM” shpk nuk kualifikohet, pasi nuk ploteson kriteret 

e kerkuara ne Dokumentat Standarte te Tenderit si me poshte: 

-Nuk ploteson kriterin 2.3.1/a dhe  2.3.1b  per punen e ngjashme, kjo ne kundershtim me 

kriteret e veçanta/ kapaciteti teknik te dokumentave  standarde te tenderit. 

-Nuk permbush piken 2.3.2 te punesimit mesatar te punonjesve  per periudhen e kerkuar. 

-Nuk permbush kriterin 2.3.3. ne lidhje me Inxhinierin e Ndertimit Kozma Semani, pasi 

kontrata punedhenes punemares nuk eshte e rregullt. 

- Nuk ka paraqitur liçencen e zbatimit te shoqerise siç eshte kerkuar ne piken 2.3.8 te DST-

ve. 

- Nuk ka paraqitur liçence projektimi siç eshte kerkuar ne piken 2.3.9 

- Nuk permbush kriterin sipas pikes 2.3.10  per pajisje dhe mjetet ne dispozicion. 

- Nuk ka paraqitur çertifikatat e cilesise te vlefshme siç kerkohet ne piken 2.3.12 te dst  

(çertifikatat e pavlefshme, skadenca 15.09.2018). 

 

3. BOE “SELAMI” SH.P.K & “ERALD-G” SH.P.K nuk kualifikohet, pasi nuk ploteson 

kriteret e kerkuara ne dokumentat standarde te tenderit si me poshte: 

- Operatori ekonomik “SELAMI” SHPK nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne 

lidhje me kategorite e licences se shoqerise, duke mos plotesuar piken 2.3.8 te Kritereve te 

Veçanta te Kualifikimit. Konkretisht, nuk ka piken e licences NS- 6/B, NS – 7/B, NS – 

9/B. 

- Operatori ekonomik “SELAMI” shpk nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne 

DST per 2 kamioncinat me kapacitet mbajtes 1.5-2 ton, duke mos plotesuar piken 2.3.10 

te Kritereve te Veçanta te Kualifikimit (Kapaciteti teknik). 

-Operatori ekonomik “ERALD – G” shpk nuk ka paraqitur asnje dokument qe te provoje se 

ka te punesuar 1 Mjek ne kompanine e tij, gje e cila bie ndesh me VKM-në nr.692 datë 

13.12.2001, e ndryshuar, i cili eshte i detyrueshëm për ndërmarrje ku të punësuar janë jo 

më pak se 15 punonjës.  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  bashkimin e operatoreve 

“BLERIMI” SH.P.K + “S.M.O UNION” SH.P.K + “A.SH. ENGINEERING” SH.P.K, me 

adrese:  Rruga Elbasan-Cerrik, fshati Mjekes, km 4, se oferta e paraqitur me një vlerë të 

përgjithshme prej 34.200.000 (tridhjete e katermilion e dyqind mije) leke pa tvsh,  është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, Adresa: Rruga “Sami 

Frashëri nr.33”, Tiranë, Tel/Fax +355 4 2234789 / +355 4 2223600, 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 

34.444.444 (tridhjete e katermilion e katerqind e dyzet e katermije e katerqind e dyzet e kater) lekë, 
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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 04.11.2019 

Ankesa : Nuk ka  

 

 

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Tiranë, më 14/10/2019   
Për:      “GRANT THORNTON ALBANIA” shpk, me NIPT  

K91923007M, me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, 

Kompleksi T.I.D, Hyrja B, Kati 1, Tiranë, përfaqësuar nga 

Z. Kledian Kodra 

 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”, me mjete elektronike. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “Auditimi i Projekteve Dhe Grandeve”. 

. 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-35780-09-12-2019 

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:    çmimi më i ulët  i totalit te cmimeve per nje njesi  

      per te gjithe projektet. 

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

 Shoqeria “GRANT THORNTON ALBANIA” sh.p.k NIPT K91923007M, me vlerë oferte 3 

950 000 lekë ( pa TVSH) 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “GRANT THORNTON ALBANIA” 

shpk, me NIPT  K91923007M, me adresë: Rruga “Sami Frashëri”, Kompleksi T.I.D, Hyrja B, Kati 

1, Tiranë, perfaqësuar nga Z. Kledian Kodra, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 

3 950 000 lekë ( pa TVSH), është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ministria e Financave dhe Ekonomise, me adrese: Bul 

“Deshmoret e Kombit”, me persona kontakti nertila.boka@financa.gov.al 

mirsilda.ndoci@financa.gov.al, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda  2 (dy) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

mailto:nertila.boka@financa.gov.al

	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë
	BASHKIA LIBRAZHD
	1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
	3. Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:  ”Materiale Ndertimi dhe Mirembajtje”
	4.  Numri i referencës së procedurës/lotit_ REF-42770-11-08-2019
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.10.2019
	Ankesa: Jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.10.2019
	Ankesa: Afatet e ankimimit kanë përfunduar dhe për procedurën nuk janë paraqitur ankesa.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (2)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.10.2019 (1)
	Ankesa: Afatet e ankimimit kanë përfunduar dhe për procedurën nuk janë paraqitur ankesa. (1)
	* * *
	Operatori ekonomik “ERZENI/SH” SHPK, me nr. NIPT J66902027T me ofertë ekonomike: Shumatorja limit e çmimeve 22,900 (njëzetë e dy mijë e nëntëqind) lekë pa TVSH, me adresë: Lagjja Bahçallëk, Rruga Nacionale Shkodër-Tiranë, nr pasurie 17/910, zona kadas...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.10.2019 (1)
	Ankesa: ka ose jo - JO
	FORMULARI  I  NJOFTIMIT TE  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  1.11.2019
	Ankesa: JO
	ECO TIRANA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (3)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.10.2019
	Ankesa: ka ose jo    Ka
	1.  Shoqëria “COLOMBO”
	- Shoqëria “COLOMBO” ka paraqitur disa vërtetime për plotësimin e kriterit 2.2. ”Per kapacitetin ekonomik dhe financiar”, të kritereve të vecanta të kualifikimit. Vërtetimi i paraqitur në tender nga shoqëria “COLOMBO”, që vërteton se ka shlyer detyrim...
	- Bazuar në shtojcën 10 “Deklaratë mbi disponueshmërinë e mjeteve”, ka deklaruar se me faturën tatimore nr.3 datë 18.02.1998, të cilën e ka ngarkuar elektronikisht, disponon 2 mjete elektroargano (arganello) dhe 1 Vinc cjap. Nga verifikimi në faqen ww...
	3. Shoqëria “ELDA - VL”    nuk ka paraqitur dokumentacion dhe ofertë
	1. Shoqëria “SARK”
	QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën: 01.11.2019
	Ankesa: Nuk ka
	Nr.References : Loti i I: REF-40060-10-17-2019
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (4)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  01/11/219 ORA  09.39
	Ankesa: ka ose jo S,KA PASUR ANKESA SI PROCEDURE PROKURIMI.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (5)
	Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-39757-10-16-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.11.2019
	Ankesa: JO (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (6)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.11.2019 (1)
	Ankesa: JO (2)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (7)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.11.2019 (2)
	Ankesa: JO (3)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (8)
	1. LALA COMPANY Sh.p.k                                      Nipt : K94431401T
	Emri i plotë i shoqërisë               numri i NIPT-it
	Vlera :  369,875 (Treqind e gjashtë dhjetë e nëntë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.
	Rezulton që OE: Nuk ka paraqitur vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara, ose në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, por kaparaq...
	Ky kriter nuk Plotësohet.
	Ky kriter nuk Plotësohet. (1)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.11.2019 (3)
	Ankesa: JO (4)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (9)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.11.2019 (4)
	Ankesa: Nuk ka pasur
	Nr.References : Loti III: REF-40064-10-17-2019
	Nr.References : Loti IV: REF-40066-10-17-2019
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.10.2019
	Ankesa: JO (5)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (10)
	BASHKIA DROPULL
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (11)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 05.11.2019
	Ankesa: jo
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (12)
	Ankesa: ka ose jo,  KA
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (13)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 03.10.2019
	Ankesa: po
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 31.10.2019
	Ankesa: jo (1)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (14)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (15)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.10.2019
	Ankesa: Po
	Rruga e " Kavajes", Pallati nr 102, Shkalla nr 1, K,Tiranë.
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (16)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 6.11.2019
	Ankesa: JO (6)
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (17)
	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 do...
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 05.11.2019
	Ankesa: NUK KA
	DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR KORÇË
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (18)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.11.2019
	Ankesa: ka ose jo:  JO
	Njoftimi i Ri-Klasifikimit është bërë në datë 04.11.2019
	Ankesa: S`ka
	ECO TIRANA SH.A
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (19)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.11.2019 (5)
	Ankesa: ka ose jo JO
	INSTITUTI I STATISTIKAVE
	FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT (20)
	Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 31.10.2019
	Ankesa: jo (2)
	Për:
	Njoftimi i Klasifikimit për lotin 6 është bërë në datë: 04.11.2019.
	Njoftimi i Klasifikimit për lotin 5 është bërë në datë: 05.11.2019.
	Ankesa: ka ose jo: nuk ka ankesa
	Fondi limit 4,166, 667 (kater milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije  e gjashteqind e gjashtedhte e shtate) leke (pa tvsh)
	Emri    “Klosi – R - Company” shpk Nr. NIPT     L72120030I
	Emri   “AlkedKopaçi” (AUTO KOPACI) PF Nr. NIPT        K41510041C

	4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-36411-09-19-2019
	Adresa             “Reshit Çollaku”, Nr.4, Tiranë

	Numri i referencës së procedurës Ref – 38409-10-07-2019
	Ref e lotit nr. 1 Ushqime koloniale Ref-38413-10-07-2019
	Numri i referencës së procedurës Ref – 38409-10-07-2019 (1)
	Ref e lotit nr. 2 Fruta dhe perime / zarzavate Ref-38415 -10-07-2019
	Numri i referencës së procedurës Ref – 38409-10-07-2019 (2)
	Ref e lotit nr. 3 Qumësht dhe nënprodukte të tij (bulmet) Ref-38417-10-07-2019
	Numri i referencës së procedurës Ref – 38409-10-07-2019 (3)
	Ref e lotit nr. 4 Bukë Ref-38419-10-07-2019
	Numri i referencës së procedurës Ref – 38409-10-07-2019 (4)
	Ref e lotit nr. 5 Mish Ref-38421-10-07-2019
	NJOFTIM ANKANDI
	NJOFTIM ANULLIM ANKANDI
	NJOFTIM ANULLIM ANKANDI (1)
	NJOFTIM ANULLIM ANKANDI (2)
	Njoftim për vend të lirë pune
	Njoftim për vend të lirë pune (1)
	Njoftim për vend të lirë pune (2)
	Njoftim për vend të lirë pune (3)

