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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE E PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

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

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

  

08.11.2022 

 

Drejtuar: BOE “Ante-Group” & “FERRO BETON & CONSTRUCTION CO” & 

“BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE TICARET LTD” 

BERAT Lagjia “Barrikada “, Zona Kadastrale Nr.8501, Godina me Nr. Pasurie 3/423-ND 

Procedura e prokurimit/lotit: “E Hapur - Punë Publike - Mbi kufirin e lartë Monetar - 

prokurim me mjete elektronike  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-42850-09-21-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpatave në Shkallën 

Tujanit” 

Fondi limit: 1,124,815,834.73 (një miliard e njëqind e njëzet e katër milion e tetëqind e 

pesëmbëdhjetë mijë e tetëqind e tridhjetë e katër pikë shtatëdhjetë e tre) Lekë, pa TVSH. 

 

Në Euro: 9,636,873.16 (nëntë million e gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e 

shtatëdhjetë e tre pikë gjashtëmbëdhjetë) Euro pa TVSH 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 18 muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 131, datë 26 Shtator 2022  
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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   

oferta ekonomikisht më e fa  

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. BOE “BE - IS SH.P.K” & “CURRI” & “ERGI”                                                                                           

                                                                              K71412003A & J67902718S & K02727229P 

Vlera: 1,052,280,000 (një miliard e pesëdhjetë e dy milion e dyqind e tetëdhjetë mijë) Lekë pa 

Tvsh 

 

2. BOE “Ante-Group” & “FERRO BETON & CONSTRUCTION CO” & “BILGIN 

TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE TICARET LTD”  

                                                                            J62904100D & K21505001Q & M11622031L 

Vlera: 1,112,810,700 (një miliard e njëqind e dymbëdhjetë milion e tetëqind e dhjetë mijë e 

shtatëqind) Lekë pa Tvsh 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE “BE - IS SH.P.K” + “CURRI” + “ERGI” 

                                                                                  K71412003A / J67902718S / K02727229P 

Arsyet e skualifikimit: 

BOE “BE-IS+CURRI+ERGI” skualifikohete mbasi nuk permbush kriteret e kualifikimit si me 

poshte: 

2.3.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për përvojën e mëparshme të 

ngjashme…………………. 

punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së 

bashku gjatë pesё viteve të fundit, është jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që 

prokurohet. 

Pika 2.3.1/a plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në 

bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me 
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përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të 

një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrje në bashkim, vendosin me marrëveshje në 

kontratën e bashkëpunimit se cili prej tyre do të përmbushë këtë kusht.  Kurse pika 2.3.1/b 

duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së 

tyre në bashkim. 

 Punet e ngjashme te paraqitura nga BOE  qe nuk perbejne natyre te ngjashme me objektin e 

procedures qe prokurohet nuk jane marre ne konsiderate . 

Bashkimi I Operatoreve ekonomike nuk permbush kriterin 2.3.6   Pasi Stafi i vetedeklaruar 

eshte I angashuar  ne kontrata  te lidhura me ARRSH 

2.3.9 OE  per realizimin e kontrates duhet te disponoj mjetet dhe pajisjet….. 

BOE ka paraqitur mjete te cilat jane te angazhuara ne kontrata  te tjera  qe jane ne zbatim ne 

ARRSH. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE “Ante-Group” & “FERRO 

BETON & CONSTRUCTION CO” & “BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK 

SANAYI VE TICARET LTD”, me adresë BERAT Lagjia “Barrikada “, Zona Kadastrale 

Nr.8501, Godina me Nr. Pasurie 3/423-ND, me NUIS: J62904100D & K21505001Q & 

M11622031L, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,112,810,700 (një miliard e njëqind 

e dymbëdhjetë milion e tetëqind e dhjetë mijë e shtatëqind) Lekë pa Tvsh / totali i pikëve 

të marra sipas sistemit [279.15], 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:  D. Spaho 

Pranoi:      B. Daci 

Miratoi:    M. Shkurti 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

  Evis Berberi 


