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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Drejtoria e Përgjithshme e 
Çerdheve dhe Kopshteve me adresë Rr. “ Barrikadave ”, Çerdhja Nr. 1, Tiranë, sigurimin e 
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga dita e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 
përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe 
kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 6 577 400 (gjashtë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e 
shtatë mijë e katërqind) lekë pa T.V.SH, siç parashikohet në nenin 83  të Ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”.  
 
Ankesat: Nuk ka patur ankesa. 
 
 
“SHEHU” SHPK  
 
Adresa:  Diber  Maqellare MAQELLARE Ndertesa 1- kateshe, me zone kadastrale nr. 2592 dhe me 
nr. pasurie 440, ne rrugen nacionale Peshkopi-Tirane. 
 
Procedura e prokurimit: Shërbime/Procedurë e Hapur e Thjeshtuar 
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-98245-06-16-2021 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje rutinë me performancë e segmentit rrugor: 
“Kryqëzim Qafë e Buallit- Fillim  Rruga e Arbrit me gjatësi 4.5 km” 
Publikime të mëparshme (nëse është rasti):  Buletini i Njoftimeve 21.06.2021 [95] 
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   
 
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 
mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
 

1. “SHEHU” SHPK                                                   NUIS: J66702707S    
Vlera: 620,000 (gjashtëqind e njëzet mijë) lekë pa tvsh  
 

2. “UDHA” sh.p.k                                                      NUIS: K77524909Q 
 Vlera: 850,000 (tetëqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa tvsh 
 

3. “SELAMI” sh.p.k                                                   NUIS: J77304706L   
       Vlera: 794,800 (shtatëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e tetëqind) lekë pa tvsh 
 

4. “DODA-R” Sh.p.k                                                  NUIS: J97005705B 
              Vlera: 779,980.05 (shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë presje 
zero pesë) lekë pa tvsh 
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* * * 
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 
 
1. Operatori ekonomik “DODA – R” Sh.p.k, me Nr. Nipti: J97005705B skualifikohet, pasi nuk 
ploteson kriteret e kualifikimit te percaktuara ne dokumentat standarte te tenderit. Arsyet e 
skualifikimit si me poshte: 
2.3.1 Kandidati/ofertuesi duhet të ketë realizuar pune të ngjashme me objektin qe prokurohet   me 
vlerë jo më të madhe se 20 % e fondit limit, realizuar me sukses gjatë tri viteve të fundit Ne punet 
e paraqitura nga OE 
- Kontrata : “Mirembajtje rutine e dimerore rruga Kuben-P.Kapsi-Vleshe-Vasije (34.03) eshte 
kontrate e perfunduar me 30.06.2015 – eshte jashte afateve te kerkuara ne DST. 
- Kontrata : Mirembajtje rutine dhe dimerore me performance rruga Kuben Vasija(35.4km) 
Kjo kontrate eshte e lidhur midis OE;‘ Alko-Impex General Construction’dhe investitorit Drejtorise 

Rajonit Verior –ARRSH kjo kontrate  nuk eshte e paraqitur dhe nuk mund te vertetohet qe eshte 
nenkontaktor i ligjeruar .Ne baze te ligjit per prokurimin .si dhe vkm 914 ,dt 29.12.2014 neni 
75,pika 3 ku shprehet: “Në asnjë rast nënkontraktimi nuk duhet të tejkalojë 40% të vlerës së 

kontratës. Keshtu qe nenkontaktimi 100% eshte ne kundershtim me ligjin  
2.3.9. 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 si me poshte.   • Për mjetet 
që shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet dokumentacioni që 
vertetojne pronesine e mjetit:- çertifikaten e pronesise; -leja e qarkullimit; -çertifikaten e kontrollit 
teknik; leja e transportit qe leshohet nga njesia vendore dhe fotot perkatese, me ngjyra,  ku te jete e 
dukshme edhe targa e mjetit; ndersa per mjete te marra me qera krahas dokumentacionit te 
mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qerase, e cila duhet te perfshije objektin perkates dhe 
duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te kontrates / kontratave.  
   
• Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet 
kontrata e blerjes apo çdoganimit, fotot dhe fatura tatimore perkatese, ndersa per mjete te marra me 
qera krahas dokumentacionit te mesiperm, duhet te paraqitet edhe kontrata e qerase, e cila duhet te 
perfshije objektin perkates dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit te 
kontrates / kontratave 
- Motomjet ose Agregatë për prerjen e bimësisë së ulët   eshte i shoqeruar me fature blerje dhe 
nuk ka foton perkatese. 
- BETONIERA sipas fotos eshte mjet me rrota qe del ne rruge dhe duhet te pajiset me 
dokumentacionin perkatese: 

 certifikaten e pronesise 
 lejen e qarkullimit 
 certifikaten e kontrollit teknik 
 leja e transportit qe leshohet nga njesia vendore 

 Kjoo betoniere eshte e shoqeruar me fature blerje dhe foto  
• Operatori ekonomik DODA-R nuk ka paguar sigurimet shoqerore, shendetesore  per 
drejtuesin teknik Selim Daci ne muajt nentor-dhjetor-2020, janar,shkurt,prill 2021. , kjo ne 
kundershtim me ligjin per sigurimet shoqerore   shendetesore, gjithashtu  ne kundershtim me 
vetdeklarimin ne formularin permbledhes te vetdeklarimit, pika D Deklarata “Për zbatimin e 

dispozitave ligjore në mardhënien e punës” 
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Oferta e paraqitur nga ana juaj eshte plotesuar ne kundershtim me specifikimet teknik, Ne 
specifikimet teknike citohet vetem mirembajtje rutine, jo  punime rehabilitimi dhe periodike te cilat 
ne oferten tuaj zene 27 %.. 
 
2.Komisioni i Vleresimit te Ofertave vendos skualifikimin e operatorit ekonomik “UDHA” sh.p.k, 
me Nr. Nipti: K77524909Q, pasi nuk ploteson kriteret e kualifikimit te percaktuara ne dokumentat 
standarde te tenderit. Arsyet e skualifikimit si me poshte: 
2.3.9.Operatori ekonomik duhet te disponoje mjetet dhe pajisjet 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 si me poshte.  
Betoniere - ka paraqitur vetem fature tatimore NR 598 
-Oferta e paraqitur nga ana juaj eshte plotesuar ne kundershtim me specifikimet teknik. Ne 
specifikimet teknike citohet vetem mirembajtje rutine, jo  punime rehabilitimi dhe periodike, te cilat 
ne oferten tuaj zene 39 %.. 
 
3.Komisioni i Vleresimit te Ofertave vendos skualifikimin e operatorit ekonomik “SELAMI” 

Sh.p.k, me Nr. Nipti: J97005705B, pasi nuk ploteson kriteret e kualifikimit te percaktuara ne 
dokumentat standarde te tenderit. Arsyet e skualifikimit si me poshte: 
-Oferta e paraqitur nga ana juaj eshte plotesuar ne kundershtim me specifikimet teknik, Ne 
specifikimet teknike citohet vetem mirembajtje rutine, jo  punime rehabilitimi dhe periodike te cilat 
ne oferten tuaj zene 27 %.. 
 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “SHEHU” SHPK, 
me adresë:  Diber  Maqellare MAQELLARE Ndertesa 1- kateshe, me zone kadastrale nr. 2592 dhe 
me nr. pasurie 440, ne rrugen nacionale Peshkopi-Tirane, se oferta e paraqitur me një vlerë të 
përgjithshme prej 620,000 (gjashtëqind e njëzet mijë) lekë pa tvsh,  është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
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”. 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 13.07.2021 
 
 

PRESIDENCA 
 

Drejtuar: [2Z Konstruksion, sh.p.k ] 
         Adresa: Fier Roskovec Strum Fshati Suke i siperm,  Nr 2, Rruga Strum - Suke, Km 3, 

Lagjja Zoga 
 

*  *  * 
Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar/Marrëveshje Kuadër 
 
Nr. References: REF-99856-07-01-2021 
 
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje, Shërbim Vjetor Çillera dhe Kondicionerë”, në 
Institucionin e Presidentit të Republikës, për vitin 2021, me fond limit: 2 083 333 (dy milion e 


