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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

[Data:06.06.2022] 

 

Drejtuar:   OPERATORIT EKONOMIKË  “MARSI”     

Kukes Lagjja Nr.5, Rruga Dituria, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 25/44+1-

4.volumi 36,faqe 14 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur e Thjeshtuar – Pune -  prokurim  me mjete 

elektronike” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-29301-05-16-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “ Emergjencë, riparimi i Urës “Shtrezë 2”, në aksin 

rrugor Kukës –Shishtavec (me çelsa në dorë)” 

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 8.243.509,16 (tete milion e dyqind e dyzete e tre 

mije e peseqind e nente presje gjashtembedhjete) Lek pa TVSH. Kohëzgjatja : 5 Muaj   

Publikimet e mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike: Datë 23 Maj 2022 [Nr.67] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   

oferta ekonomikisht më e favorshm  

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.     “ MARSI”              J68028214P 
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 Vlera:  7.934.509 ( Shtate million e neteqind e tridhjete e kater mije e peseqind e nente) Lek 

pa tvsh 

2.     “ MELA.”              K62320011G 

 Vlera:  8.148.509 ( tete million e njeqind e dyzete e tete mije e peseqind e nete) Lek pa tvsh 

3.     “ OUEN”              K17529215O 

 Vlera:  8.213.509 ( tete million e dyqind e trembedhjete mije e peseqind e nete) Lek pa tvsh 

4.     “ FLORIDA”             J79602604P 

 Vlera:  8.188.509 ( tete million e njeqind e tetedhjete e tete mije e peseqind e nete) Lek pa tvsh 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1 Operatori ekonomik   “ MELA”,   me NIPT: K62320011G,  Skualifikohet  pasi oferta 

e paraqitur nga operatori ekonomik “MELA” nuk ka arritur te paraqese 

dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te 

kerkuara ne DST. Konkretisht: 

 

- Nuk plotëson pikën 2.4.2 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, nuk ka paraqitur grafikun 

e punimeve 

 

2. Operatori ekonomik   “ OUEN”,   me NIPT: K17529215O,  Skualifikohet  pasi oferta 

e paraqitur nga operatori ekonomik “OUEN” nuk ka arritur te paraqese 

dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te 

kerkuara ne DST. Konkretisht: 

- Nuk plotëson pikën 2.1.b të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur 

Sigurimin e Ofertës. 

- Nuk plotëson pikën 2.3.1 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, nuk ka paraqitur punë të 

ngjashme. 

- Nuk plotëson pikën 2.3.3 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, nuk ka paraqitur licencë 

projektimi.  

- Nuk plotëson pikën 2.3.7 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, nuk ka paraqitur Ekspert për 

ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”. 

- Nuk plotëson pikën 2.3.9 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, konkretisht, nuk ka paraqitur 

mjetet dhe pajisjet si më poshtë: 

Autopompë betoni 

Asfaltoshtruese 
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Grejder 

  Fabrikë prodhim betoni e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B 

Fabrikë asafalti e pajisur me leje mjedisore kodi III.1.B  

 

3. Operatori ekonomik   “ FLORIDA”,   me NIPT: J79602604P,  Skualifikohet  pasi 

oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “FLORIDA” nuk ka arritur te paraqese 

dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te 

kerkuara ne DST. Konkretisht: 

- Nuk plotëson pikën 2.1.a të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur 

Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit. 

- Nuk plotëson pikën 2.1.b të Kritereve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur 

Sigurimin e Ofertës. 

- Nuk plotëson pikën 2.3.1 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, pasi nuk ka paraqitur punë të 

ngjashme. 

- Nuk plotëson pikën 2.3.2 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, pasi nuk ka paraqitur licencë 

profesionale të shoqërisë. 

- Nuk plotëson pikën 2.3.3 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, pasi nuk ka paraqitur licencë 

projektimi.  

- Nuk plotëson pikën 2.3.5 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, pasi nuk ka paraqitur 

personel kryesor Drejtues Teknik në licencën e shoqërisë. 

- Nuk plotëson pikën 2.3.6 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, pasi nuk ka paraqitur staf 

mbështetës.  

- Nuk plotëson pikën 2.3.7 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, pasi nuk ka paraqitur 

Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave”. 

- Nuk plotëson pikën 2.3.8 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, pasi nuk ka paraqitur 

deklaratë për Drejtuesin Tteknik të punimeve. 

- Nuk plotëson pikën 2.3.9 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, nuk ka paraqitur të gjitha 

mjetet dhe pajisjet e kërkuara. 

- Nuk plotëson pikën 2.4.2 të Kapacitetit Teknik të DST-ve, nuk ka paraqitur grafikun e 

punimeve 

 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik  “MARSI”     

Kukes Lagjja Nr.5, Rruga Dituria, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 25/44+1-

4.volumi 36,faqe 14,  me NUIS: J68028214P, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej Vlera: 

7.934.509 ( Shtate million e neteqind e tridhjete e kater mije e peseqind e nente) Lek pa 
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tvsh, Totali i pikëve të marra  sipas sistemit [270,15], në mesatare pikët e mara janë [90] ,  

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: M.Shkurti  

Personi Pergjegjes per proceduren 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


