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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARTEVE 

 

     

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

[Data: 10/12/2021] 

 

Drejtuar:            BASHKIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIK 

“AGBES CONSTRUKSION” & “MELA” & “ALB SHPRESA” 

FIER SHEQ I MADH 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E Hapur –Mbi kufirin e lartë Monetar - prokurim me mjete 

elektronike” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: :    REF-08254-10-14-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Përfundim i Punimeve në segmentet rrugore Ura e 

Kranesë Qafë Botë, Ura e Kranesë Ura e Gajdarit dhe përmirësimi i segmentit rrugor 

Shijan Ura e Gajdarit” 

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 1.416.561.808,68 (njëmiliard e katërqind e gjashtë 

mbëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e tetëqind e tetë presje gjashtëdhjetë e 

tetë) Lekë pa TVSH/ 11.650.315,06 EUR pa TVSH [kursi i këmbimit, 1 (një) Euro këmbehet 

me 121.59 Lekë]  

Kohëzgjatja: 24 Muaj   

Publikimet e mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike: Datë 18.10 2021 [Nr.151] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim    
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Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. “TREMA ENGINEERING 2” & “ELMAZAJ KONSTRUKSION”  

                                   K21401004R & L33229401T 

Vlera:  966,703,224.94 (nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë million e shtatëqind e tre mijë e 

dyqind e njëzet e kater pikë nëntëdhjetë e katër) lekë pa TVSH. 

 

2. “CURRI” & “BE - IS”                                                       J67902718S & K71412003A   

Vlera:  968,152,261 (nëntëqind e gjashtëdhjetë e tetë milion e njëqind e pesëdhjetë e dy mijë e 

dyqind e gjashtëdhjetë e një) lekë pa TVSH. 

 

3. “VELLEZRIT HYSA” & “SIRETA 2F”                      K12911201C & K51501008J 

Vlera:  991,595,138.81 (nëntëqind e nëntëdhjetë e një milion e pesëqind e nëntëdhjetë e pesë 

mijë e njëqind e tridhjetë e tetë pikë tetëdhjetë e një) lekë pa TVSH. 

 

4. “2 T”                                                                   K01731001M         

Vlera : 1,415,570,514.15 (një miliard e katërqind e pesëmbëdhjetë milion e pesëqind e 

shtatëdhjetë mijë e pesëqind e katërmbëdhjetë pikë pesëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

5. “COBIAL” & “BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE 

TICARET LTD” & NDREGJONI”   K02715414M & M11622031L & K31329048I                                                                                

Vlera : 1,004,560,779.25 (njëmilion e katër mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë mijë shtatëqind e 

shtatëdhjetë e nëntë pikë njëzet e pesë) lekë pa TVSH. 

 

6. “AGBES CONSTRUKSION” & “MELA” & “ALB SHPRESA”   

                                                     K32807432W & K62320011G & J72110003F 

Vlera:  1,353,893,916.8 (një milion e treqind e pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e 

tre mije e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë pikë tetë) lekë pa TVSH. 

 

7. “ALB-BUILDING”                                                                           J69102508C 

Vlera:  1,361,615,839.76 (një miliard e treëind e gjashtëdhjetë e një milion e gjashtëqind e 

pesëmbëdhjetë mijë e tetëqind e tridhjetë e nëntë pikë shtatëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH. 
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 
1.Bashkimi I operatoreve ekonomike “TREMA ENGINEERING 2” & “ELMAZAJ KONSTRUKSION”, nuk 

kualifikohet pasi nuk permbush kriteret e percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit.  

 *Nuk permbush piken 2.3.3, pasi nuk ploteson numrin e punonjesve te kerkuar ne perputhje me % e 

bashkepunimit.   Ka vetdeklaruar 121 punonjes, nga 142 qe duhet te paraqese sipas % se 

bashkepunimit 

*Nuk permbush piken 2.3. 8 pasi  mjete e paraqitura nga operatori Trema Engineering nuk jane ne 

perputhje me perqindjen e deklaruar ne kontraten e bashkepunimit ( Trema engineering duhet te 

paraqese 95 % te mjeteve te kerkuar ne DST)  

*Nuk ka paraqitur nje Automjet vijezimi me boje bikomponente (nga dy te kerkuara ne DST ka 

paraqitur vetem nje) 

Nuk permbush 2.3.1 pune e ngjashme pasi puna e ngjashme e paraqitur nga operatori Trema 

Engineering, eshte pa vule apostile.  

 

2.Bashkimi I Operatoreve ekonomike “CURRI” & “BE - IS”nuk kualifikohen pasi nuk permbushin 

kriteret e veçanta te percaktuara ne dokumentat e tenderit. 

*Operatori ekonomik “Curri” nuk permbush piken 2.3.8, per mjetet e kerkuara, pasi nuk ka paraqitur 

mjete sipas perqindjes se bashkepunimit, pikerisht Autobetoniere, Rula te vetdeklaruar nga curi nuk 

kane percakduar tipin e rulit dhe peshen ne ton. Nuk disponon 1 Ekskavator me krahe te gjate,  

*Operatori Curri nuk permbush piken 2.3.6 ne raport me perqindjen e bashkepunimit, nuk ka 

paraqitur  punonjes te specializuar. 

Formulari I vete deklarimit te operatorit Curri ka fusha te pa plotesuara. 

*Operatori ekonomik “BE IS” nuk permbush punen e ngjashme (bazuar ne perqindjen e bashkepunimit 

operatori BE IS duhet te parqiste pune te ngjqshme ne nje vlere 1.274.905.627,81 pa tvsh, ka 

paraqittur pune te ngjashme ne vlere 894.434.496,6 pa tvsh  

 

3. Bashkimi I Operatoreve ekonomike “VELLEZRIT HYSA” & “SIRETA 2F” nuk kualifikohen pasi nuk 

permbushin kriteret e kualifikimit te percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit 

*Nuk permbushin piken 2.3.1 pune e ngjashme Vellezrit Hysa sipas % se bashkepunimit  lidhur me 

piken  b duhet te realizoje 2.268.765.392 leke pune te ngjashme , punet e ngjashme te konsideruara te 

permbushura  sipas objektit qe prokurohet ,kapin vleren  2.065500844 lek. 
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* Nje nga drejtuesit teknike ne licencen e shoqerise “Vellezrit Hysa” rezulton te jete e punesuar ne 

shtet kjo ne kundershtim me ligji. (shoqeria Vellezrit Hysa edhe pse ka paraqitur vertetim per 

ndryshim drejtuesi teknik, ajo figuron ne licencen e shoqerise, ne kundershtim me ligjin) 

 

4. Operatori ekonomik “2 T” nuk kualifikohen pasi nuk permbushin kriteret e kualifikimit te 

percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit. 

* Sipas shtojces 8 te vetedeklarimit nuk permbush piken 2.3.4 ne lidhje me personelin drejtues teknik. 

 Formulari I vete deklarimit te operatorit ka fusha te pa plotesuara ne seksionin D te tij. (nuk ka 

vetdeklaruar qe mjetet I k ate pa angazhuara ne kontrata te tjera. 

 

5.  Bashkimi I Operatoreve ekonomike “COBIAL” & “BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI 

VE TICARET LTD” & NDREGJONI” nuk kualifikohen pasi nuk permbushin kriteret e kualifikimit te 

percaktuara ne DST. 

*Operatoreve ekonomike “Cobial” nuk ploteson piken 2.3.4, 2.3.5 lidhur me stafin e kerkuar pasi ne 

kontraten e bashkepunimit   ka 67 % te punimeve, ne kete perqindje duhet te plotesoje edhe stafin e 

kerkuar ne DST 

 *Operatoreve ekonomike “Cobial” nuk ploteson piken 2.3.8 lidhur me makinerite e kerkuar pasi ne 

kontraten e bashkepunimit   ka 67 % te punimeve, ne kete perqindje duhet te plotesoje edhe 

makinerite e kerkuar ne DST.  

*Operatoreve ekonomike “BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE TICARET LTD” nuk ka 
plotesuar sakte formularin e vete deklarimit.  (ka gabuar ne konceptimin e deklarates seksioni B ne te 
gjitha pikat e saj. 

 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “AGBES 

CONSTRUKSION” & “MELA” & “ALB SHPRESA” me adrese: FIER SHEQ I MADH, 

me NUIS: K32807432W & K62320011G & J72110003F, se oferta e paraqitur me vlerë totale 

prej Vlera: 1,353,893,916.80 (një milion e treqind e pesëdhjetë e tre mijë e tetëqind e 

nëntëdhjetë e tre mije e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë pikë tetë)  lekë pa TVSH. Totali i 

pikëve të marra  sipas sistemit [282.15], në mesatare pikët e mara janë [94] ,  është identifikuar 

si Oferta e suksesshme. 
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Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

  

 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


