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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

      Nr.__________ Prot.                                       Tiranë më _____._____. 2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[____. ___.2021] 

 

Për:          OPERATORIN EKONOMIK “JUBICA” SHPK 

Shkoder Rruga Luigj Gurakuqi, Kuklej, nr 108. 

 

Procedura e prokurimit: Pune/Procedure e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90285-03-17-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: : “Përmirësimi i Sinjalistikës Horizontale në Akset dhe 

Segmentet Rrugore të Rajonit Verior” 

Fondi limit : 166.666.422  lekë (Njeqind e gjashtedhjet e gjashte milion e gjashteqind e 

gjashtedhjet e gjashte mije e katerqind e njezet e dy) lekë pa tvsh 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Botimi në Buletinin e  APP-se nr.42, datë 

23.03.2021 

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

 

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

 

1. “DELTAREX” Sh.p.k                         NUIS: L92314031R 

 

         a. Vlera: 164.652.486 leke pa tvsh (njeqind e gjashtedhjet e kater milion e 

gjashteqind e pesedhjete e dy mije e katerqind e tetedhjete e gjashte) 
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2. “ALMO KONSTRUKSION”                                                NUIS: J91915001P 

 

a. Vlera: 130.004.066 leke pa tvsh (njeqind e tridhjete milion e kater mije e 

gjashtedhjete e gjashte) 

 

3.  “ELDA - VL”                NUIS: K67106202W 

 

a. Vlera:     Zero     lekë pa tvsh.  (-) 

 

4. “JUBICA” Sh.p.k                                    NUIS: K26529001I 

 

a. Vlera: 159.967.240 lekë pa tvsh. ( njeqind e pesedhjete e nete milion  e 

nenteqind e gjashtedhjete e shatate mije e dyqynd e dyzet) 

 

5. JV “RS&M & SI.SI.AL & GPG Company ” Sh.p.k                                    

NUIS:  K32203002I & K72117030P & J64324443V  

 

a. Vlera: 164.985.606 lekë pa tvsh. (njeqind e gjashtedhjet e kater milion e 

nenteqind e tetedhjete e pese mije e gjashteqind e gjashte) 

 

6.  “SMO Vataksi” Sh.p.k NUIS: L47022001J 

 

a. Vlera: 163.939.332 lekë pa tvsh. ( njeqind e gjashtedhjet e tre milion e 

nenteqind e tridhjete e nente mije e treqind e tridhjete e dy) 

 

 

 

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 

 ELDA – VL   

 ALMO KONSTRUKSION           

 DELTAREX   

 SMO VATAKS         

                         

Pikërisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori ekonomik  “ELDA – VL”, nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur 

dokumentacionin e kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit, ne sistem ka ngarkuar 
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vetem formularin e ofertes te pa plotesuar.  KVO bazuar ne VKM 914, date 29.12.2014 ‘ 

Regulla te prokurimit public”, neni 66 pika 3 , skualifikon Operatorin ekonomik ELDA – 

VL, pasi nuk permbush kriteret per kualifikim te percaktuar ne dokumentat e tenderit. 

 

 

2. Operatori ekonomik “ALMO KONSTRUKSION”, nuk kualifikohet pasi nuk permbush 

kriteret per kualifikim te percaktuar ne dokumentat e tenderit,   argumentimi si me poshte: 

- Operatori ekonomik nuk permbush piken 2.3.1 “Pune e ngjashme”, pasi ne punet e 

ngjashme te paraqitura  nga operatori vetem 1.264.000 leke jane punime sinjalistike ne 

rruge, ne dokumentat e tenderit percaktohet  pika 2.3.1/a, jo me pak se 50% e fondit 

limit  dhe pika 2.3.1/b jo me e vogel se dyfishi I fondit limit. 

- Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion lidhur me piken 2.3.3 dhe 2.3.4 

- Nuk permbush piken 2.3.5 te dokumentave te tenderit 

- Nuk permbush piken 2.3.6 , operatori nuk ka ne license kategorine NS – 6/D  te kerkuar 

ne dokumentat e tenderit 

- Nuk permbush piken 2.3.8 lidhur me nje punonjes me çertifikate “Pergjegjes per 

sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne pune 

- Nuk permbush piken 2.3.9, Punonjes I kualifikuar si Pergjegjes per demet ne mjedis” 

- Nuk permbush piken 2.3.10,  Punonjes si “Auditues te sigurise Rrugore” 

- Nuk permbush piken 2.3.11 “Makineri dhe paisje “, pasi nuk ka  paraqitur*makineri per 

vijesim me boje Termoplastike, *makineri vijezimi me bije bikomponent, * Set 

semaforesh per menaxhim trafiku, * makineri fshese per pastrim rruges., te kerkuara ne 

dukumentat e tenderit. 

- Nuk permbush piken 2.3.13, 2.3.14 te dokumentave te tenderit. 

- Gjithashtu ne oferten e paraqitur nga operatori ekonomik ka gabim aritmetik, vlera 

apsolute e gabimit aritmetik eshte me shume se ±2% e vleresse ofertes ekonomike te 

ofruar 

KVO bazuar ne VKM 914, date 29.12.2014 ‘ Regulla te prokurimit publik”, neni 66 

pika 3 , pika 4, skualifikon Operatorin ekonomik “ALMO KONSTRUKSION”, pasi 

nuk permbush kriteret per kualifikim te percaktuar ne dokumentat e tenderit. 
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3.  Operatori ekonomik “DELTAREX”, nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur asnje 

dokumentacion per te permbushur kapacitetet ekonomike financiare dhe kapacitetet teknike  

KVO bazuar ne VKM 914, date 29.12.2014 ‘ Regulla te prokurimit public”, neni 66 pika 3 

, skualifikon Operatorin ekonomik “DELTAREX, pasi nuk permbush kriteret per 

kualifikim te percaktuar ne dokumentat e tenderit. 

 

4. Operatori ekonomik “SMO VATAKS”, nuk kualifikohet pasi nuk permbush kriteret per 

kualifikim te percaktuar ne dokumentat e tenderit,   argumentimi si me poshte: 

- Operatori ekonomik nuk permbush piken 2.3.1 “Pune e ngjashme”, pasi ne punet e 

ngjashme te paraqitura  nga operatori vetem 2.985.194 leke jane punime sinjalistike ne 

rruge, ne dokumentat e tenderit percaktohet  pika 2.3.1/a, jo me pak se 50% e fondit 

limit  dhe pika 2.3.1/b jo me e vogel se dyfishi I fondit limit. 

- Nuk permbush piken 2.3.6 , operatori nuk ka ne license kategorte NP-12/B,  NS – 6/D 

dhe NS-18B,   te kerkuar ne dokumentat e tenderit 

- Nuk permbush piken 2.3.10,  Punonjes si “Auditues te sigurise Rrugore” 

- Nuk permbush piken 2.3.11 “Makineri dhe paisje “, pasi nuk ka  paraqitur*makineri per 

vijesim me boje Termoplastike, *makineri vijezimi me bije bikomponent, * Set 

semaforesh per menaxhim trafiku, * makineri fshese per pastrim rruges., te kerkuara ne 

dukumentat e tenderit. 

- Nuk permbush piken, 2.3.14 te dokumentave te tenderit. 

- KVO bazuar ne VKM 914, date 29.12.2014 ‘ Regulla te prokurimit publik”, neni 66 

pika 3 , , skualifikon Operatorin ekonomik “SMO VATAKS”, pasi nuk permbush 

kriteret per kualifikim te percaktuar ne dokumentat e tenderit. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  operatorin ekonomik “JUBICA ” 

SHPK, me Nipt: K26529001I, me adrese: Shkoder Rruga Luigj Gurakuqi, Kuklej, nr 108 se 

oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 159.967.240 (njeqind e pesedhjete e nete 

milion  e nenteqind e gjashtedhjete e shatate mije e dyqynd e dyzet)  leke pa tvsh , është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 
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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 ( 164.985.606) lekë , 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 22.04.2021 

Ankesa : JO 
 

 

 

 

Konceptoi:   G.Alliaj 

Pranoi:         M.Shkurti 

Miratoi:        V.Hodaj 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Ergys VERDHO 


