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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

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

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[____. ___.2021] 

 

Për:          OPERATORIN EKONOMIK “I.D.K - KONSTRUKSION” SHPK 

                 Autostrada Tirane-Durres, Km.12, Rruga Zaja, Koder Berxulle 

Procedura e prokurimit: Pune/Procedure e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90626-03-19-2021 

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

Segmentet Rrugore të Rajonit Jugor” 

Fondi limit : 166.654.819.26 (njeqind e gjashtedhjete e gjashte milion e gjashteqind e 

pesedhjete e kater mije e teteqind e nentembedhjete pike njezet e gjashte) lekë pa tvsh 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):Botimi në Buletinin e  APP-se Nr.45 datë 29 Mars 

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.“2T SHPK” Sh.p.k                                                                      NUIS: K01731001M 

 

         a. Vlera: 116,549,211.43 lekë pa TVSH (njeqind e gjashtembedhjete milion e 

peseqind e dyzet e nente mije e dyqind e njembedhjete pike dyzet e tre) 
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2 “I.D.K - KONSTRUKSION”                                                NUIS: K51408016J 

 

a. Vlera: 159,969,881.95 lekë pa TVSH (njeqind e pesedhjete e nente milion e 

nenteqind e gjashtedhjete e nente mije e teteqind e tetedhjete e nje pike 

nentedhjete e pese) 

 

3.“ILIRIADA”                                                                    NUIS: J61828125L 

 

b. Vlera: 164,958,910.15 lekë pa TVSH (njeqind e gjashtedhjete e kater milion e 

neneteqind e pesedhjete e tete mije e nenteqind e dhjete pike pesembedhjete) 

 

4.“MADEKONST” Sh.p.k                                                NUIS: L32225018N 

 

c. Vlera: 164,014,449.90 lekë pa TVSH (njeqind e gjashtedhjete e kater milion e 

katermbedhjete mije e katerqind e dyzet e nente pike nentedhjete) 

 

5. JV “ R.S&M & SI.SI-AL & G.P.G. COMPANY”      NUIS: K32203002I &K72117030P 

& J64324443V 

 

d. Vlera: 165,957,671.59 lekë pa TVSH (njeqind e gjashtedhjete e pese milion 

e nenteqind e pesedhjete e shtate mije e gjashteqind e shtatedhjete e nje 

pike pesedhjete e nente) 

 

 

 

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 

 

 2T SHPK 

 ILIRIADA 

 MADEKONST 

                         

Pikërisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori ekonomik  “ILIRIADA”, nuk kualifikohet pasi nuk ka paraqitur 

dokumentacionin e kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit, ne sistem ka ngarkuar 

vetem formularin e ofertes   KVO bazuar ne VKM 914, date 29.12.2014 ‘ Regulla te 

prokurimit public”, neni 66 pika 3 , skualifikon Operatorin ekonomik ILIRIADA, pasi nuk 

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

dokumentacionin e kerkuar ne dokumentat standarte te tenderit, ne sistem ka ngarkuar 

vetem formularin e ofertes.  KVO bazuar ne VKM 914, date 29.12.2014 ‘ Regulla te 

prokurimit public”, neni 66 pika 3 , skualifikon Operatorin ekonomik “Madekons”, pasi 

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

 

 

3. Operatori ekonomik “2T SHPK”, 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”, 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. (Pune e ngjashme sinjalistike e paraqitur nga 

operatori ekonomik (sipas situacioneve) eshte  perafersisht 16.828.536 leke) kjo ne 

kundershtim me piken 2.3.1/b 

- Nuk ka permbushur piken  2.3.9 pasi nuk ka paraqitur  “Auditues / Inspektues I 

Sigurise Rrugore”, te kerkuar ne dokumentat e tenderit. 

- Nuk permbush piken 2.3.13 pasi nuk verteton qe ka te punesuar Specialis per 

menaxhimin e trafikut rrugor” , te kerkuara ne  dokumentat e tenderit 

- Nuk permbush piken 2.3.14 lidhur me punonjes me çertifikate “Specialis per vijezimet 

ne rruge”, ne kundershtim me kriteret e percaktuara ne dokumentat e tenderit. 

- Nuk permbush kriterin “Makineri dhe paisje “, pasi nuk ka  paraqitu rmakineri dhe 

paisje  ne perputhje me kriteret e percaktuara ne dokumenta e tenderit 

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

pika 3 , pika 4, skualifikon Operatorin ekonomik “2T SHPK”, pasi nuk permbush 

kriteret per kualifikim te percaktuar ne dokumentat e tenderit. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  operatorin ekonomik “I.D.K - 

KONSTRUKSION”SHPK, me adrese Autostrada Tirane-Durres, Km.12, Rruga Zaja, 

Koder Berxullese oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 159,969,881.95 lekë pa 

TVSH (njeqind e pesedhjete e nente milion e nenteqind e gjashtedhjete e nente mije e 

teteqind e tetedhjete e nje pike nentedhjete e pese), 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 
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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 ( 165,957,671.59 ) 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 10.05.2021 

Ankesa : JO 
 

 

 

 

Konceptoi:   A.Hetoja 

Pranoi:         M.Shkurti 

Miratoi:        V.Hodaj 

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Ergys Verdho 


