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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

 

      Nr. __________ Prot.                                         Tiranë më _____. _____. 2022 

Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

27.04.2022 

Drejtuar:                                                     “A. N. K.” 

TIRANE Rruga e Kavajes,Pallatet Condor,Kulla 1,Hyrja e pare,kati i trete 

 

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

elektronike” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-21837-03-11-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndërtim rruga Korçë – Ersekë Loti 2 (pjesa e dytë)” 

Fondi limit: 2,165,325,695.08 (Dy miliard njeqind e gjashtedhjete e tre million e treqind e 

njezete e pese mije e gjashteqind e nentedhjete e pese presje zero tete) Lekë, pa TVSH/   

17,557,169.34 EUR, pa TVSH (kursit i këmbimit, 1 (një) Euro këmbehet me 123.33 Lekë) 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 24 muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 36, datë 23.03.2022  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   
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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. “A. N. K.”                                                                                                              J92408001N 

                   

Vlera:  2,164,693,349.44 (dy miliard e njëqind e gjashtëdhjetë e katër milion e gjashtëqind 

e nëntëdhjetë e tre mijë e treqind e dyzet e nëntë pike dyzet e katër) lekë pa tvsh. 

 

2. “4 A-M”                                                                                                                K92005016L 

Vlera:  2,164,747,769.93 (dy miliard e njëqind e gjashtëdhjetë e katër milion e shtatëqind 

e dyzet e shtatë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë pike nëntëdhjetë e tre) lekë pa 

tvsh. 

 

3. “GENER 2”                                                                                                        K58615301M 

Vlera : 2,164,357,623.08 (dy miliard e njëqind e gjashtëdhjetë e katër milion e treqind e 

pesëdhjetë e shtatë mijë e gjshtëqind e njëzet e tre pikë zero tetë) lekë pa tvsh. 

 

4. “GJOKA KONSTRUKSION”                                                                           J81527001Q 

Vlera: 2,165,159,976.07 (dy miliard e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë milion e njëqind e 

pesëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë pikë zero shtatë) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “4 A-M”                                                                                                                K92005016L 

Arsyet e skualifikimit si më poshtë: 

Operatori ekonomik “4 A -M”, nuk kualifikohet pasi nuk përmbush kërkesat pë kualifikim të 

përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit. 

• Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Formularin permbledhes te vetdeklarimit kjo ne 

kundershtim me nenin 82 te ligjit162/2020 “Per prokurimin publik. 

• Nuk përmbush piken 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 te kritereve te veçanta per kualifikim pasi nuk ka 

paraqitur dokumentacion qe disponon personelin kryesor, ndihmes dhe te specializuar sipas 

kerkesave te percaktuar ne dokumentat e tenderit. 

• Nuk permbush piken 2.3.7 pasi nuk verteton se disponon mjetet dhe paisjet e kerkuara ne kete 

pike te dokumentave standarte. 
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• Nuk permbush piken 1/b kriteret e veçanta te kualifikimit pasi nuk ka paraqitur sigurim 

oferte. 

• Nuk permbush piken 2.4.3, pasi nuk ka paraqitur grafikun e punimeve  

 

2. “GENER 2”                                                                                                        K58615301M 

Arsyet e skualifikimit si më poshtë: 

Operatori ekonomik “GENER 2”, nuk kualifikohet pasi nuk përmbush kërkesat pë kualifikim 

të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit. 

• Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Formularin permbledhes te vetdeklarimit kjo ne 

kundershtim me nenin 82 te ligjit162/2020 “Per prokurimin publik. 

• Nuk permbush piken 2.3.7 pasi nuk verteton se disponon mjetet dhe paisjet e kerkuara ne kete 

pike te dokumentave standarte. 

• Nuk permbush kriteret e pergjithshme per kualifikim pasi nuk ka paraqitur dokumentacin per 

te vertetuar kriteret e pergjithshme, nuk ka paraqitur as formularin e vetedeklarimit. 

 

3. “GJOKA KONSTRUKSION”                                                                           J81527001Q 

Arsyet e skualifikimit si më poshtë: 

Operatori ekonomik “GJOKA KONSTRUKSION”, nuk kualifikohet pasi nuk përmbush 

kërkesat për kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit. Arsyet e 

skualifikimit si me poshte: 

- Nuk përmbush kriterin 2.3.4, pasi inxhinieri mekanik i vetedeklaruar nga operatori ekonomik 

eshtë I angazhuar ne kontrata te tjera. 

- Nuk permbush kriterin 2.3.7 lidhur me makinerite dhe paisjet e kerkuara ne DST. (makineri 

te angazhuara ne kontrata te tjera)  

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “A. N. K.”                                                                                        

me adresë: TIRANE Rruga e Kavajes,Pallatet Condor,Kulla 1,Hyrja e pare,kati i trete, 

me NUIS: J92408001N, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 2,164,693,349.44 (dy 

milliard e njëqind e gjashtëdhjetë e katër million e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e 
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treqind e dyzet e nëntë pike dyzet e katër) lekë pa tvsh./ totali i pikëve të marra sipas 

sistemit [267.75], 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”. 

Konceptoi:  B. Daci 

Pranoi:      M. Shkurti 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 

 

 


