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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

28.06.2022 

 

Drejtuar :          BOE “PEPA GROUP GROUP” & “SELAMI” SHPK  

Tirane Kashar Autostrada Tirane Durres km 6, Zona Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 

1168/13 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur - Punë - prokurim  me mjete elektronike” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-30488-05-23-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i rrëshqitjes segmenti rrugor Qafë Mali-

Fierzë” 

Fondi limit: 99.168.047,15 (nëntëdhjetë e nëntë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tetë 

mijë e dyzet e shtatë presje pesëmbëdhjetë) Lekë pa TVSH 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 7 muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 69, datë 30 Maj 2022  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   

o  

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
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1. BE - IS SH.P.K                                                                                             K71412003A              

  

Vlera: 97.552.148 (nëntëdhjetë e shtatë milion e pesëqind e pesëdhjetë e dy mijë e njëqind 

e dyzet e tetë) lekë pa tvsh. 

 

2. BOE DENIS-05 SHPK & ABI CONS SHPK                                                              

                                                                                                          K51518029B/L41525007G 

Vlera:  95.953.117,79 (nëntëdhjetë e pesë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e tre mijë e 

njëqind e shtatëmbëdhjetë presje shtatëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh. 

 

3. DRIVE EXPERT ALBANIA  SHPK                                                                                 

                                                                                                                                L72017021O 

Vlera : Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 

 

4.BOE ED KONSTRUKSION SHPK & VIANTE Konstruksion SHPK   

                                                                                                            K61625001I/K47103804L                                                                                

Vlera : 84.292.802,37 (tetëdhjetë e katër milion e dyqind e nëntëdhjetë e dy mijë e tetëqind 

dy presje tridhjetë e shtatë) lekë pa tvsh. 

 

5. BOE “PEPA GROUP GROUP” & SELAMI SHPK                                                                           

                                                                                                             L42215009L/J77304706L 

Vlera : 97.676.553,6 (nëntëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e gjashtë 

mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre presje gjashtë) lekë pa tvsh. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE DENIS-05 SHPK & ABI CONS SHPK                            K51518029B/L41525007G                                                                                         

2. BOE ED KONSTRUKSION SHPK & VIANTE Konstruksion SHPK   

                                                                                                            K61625001I/K47103804L                                                                                

3. DRIVE EXPERT ALBANIA  SHPK                                                               L72017021O                      
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Arsyet e skualifikimit si më poshtë: 

1. Skualifikohet oferta e paraqitur nga BOE DENIS-05 SHPK & ABI CONS SHPK                           

pasi nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë dhe të saktë për të dëshmuar 

plotësimin e të gjithë kritereve të kërkuara në DST, konkretisht: 

 

- Nuk plotëson pikën 2.3.8 të DST në të cilën përcaktohet se: 

 

“Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe 

pajisjet të cilat nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera, apo të deklaruara në 

procedura të shpallura fituese.” 

 

 

2. Skualifikohet BOE ED KONSTRUKSION SHPK & VIANTE Konstruksion SHPK, pasi 

nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e 

të gjithë kritereve të përcaktuara në DST, konkretisht:  

 

- Nuk plotëson pikën 2.3.5 të DST në të cilën përcaktohet se: 

 

 “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të ketë edhe stafin 

mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë) 

 

Stafi i kërkuar në pikën 2.3.5 nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata të tjera, apo të 

deklaruara në procedura të shpallura fituese.” 

 

- Nuk plotëson pikën 2.3.7 të DST në të cilën përcaktohet se: 

 

“Kandidati ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i 

shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve (inxhinier ndërtimi me eksperiencë) në objekt, i cili 

duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë 

gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt dhe nuk duhet të jetë i angazhuar në kontrata 

të tjera, apo të deklaruara në procedura të shpallura fituese”. 
 

 

- Nuk plotëson pikën 2.3.8 të DST në të cilën përcaktohet se: 

 

“Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe 

pajisjet të cilat nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera, apo të deklaruara në 

procedura të shpallura fituese.” 

 

3. Skualifikohet operatori ekonomik DRIVE EXPERT ALBANIA  SHPK, pasi nuk ka 

arritur të paraqesë asnjë dokumentacion të saktë dhe të plotë për të dëshmuar plotësimin e të 

gjithë kritereve të përcaktuara në DST. 
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*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “PEPA GROUP GROUP” 

& “SELAMI” SHPK me adresë: Tirane Kashar Autostrada Tirane Durres km 6, Zona 

Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 1168/13, me NUIS: L42215009L/J77304706L, se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 97.676.553,6 (nëntëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre presje gjashtë) lekë pa tvsh / 

totali i pikëve të marra sipas sistemit [244.80], 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:  J.Avdolli 

Pranoi:       M.Shkurti 

                                   

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


