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* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  operatorin ekonomik “IDK shpk” me 

adrese “Autostrada Tirane Durres, Km 12, Rruga Zaja, Koder Berxull, Vore, Tirane” se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 248 606 221,5 (dyqind e dyzete e tete milion e 

gjashteqind e gjashte mije e dyqind e njezete e nje) lekë pa tvsh / pikët totale të marra  [_____]është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Rrugor Shqiptar/ Sektori i Prokurimeve] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 

248 735 665,5 (dyqind e dyzete e tete milion e shtateqind e tridhjete e pese mije e gjashteqind e 

gjashtedhjete e pese) leke pa tvsh, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.09.2018 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data 13.09.2018 

 

Për: “SELAMI” sh.p.k me perfaqesues ligjor z.Musa SELAMI, me adrese: Peshkopi, Lgj. “Nazmi 

Rushiti”, Rr. “Tercilio Kardinali”, me numer NIPTI J 77304706 L. 

Procedura e prokurimit: “E Hapur” 

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-73550-06-05-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: 

“Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  rruga Ura e Cerenecit - Stebleve, Qafe 

Bualli-Kraste, Burrel-Komesi;Ura e Matit-Lis;K/Ulez-Ulez;Trebisht- Dogane 75.92 km” 

Me fond limit: 89 446 948 leke pa tvsh (tetëdhjetë e nëntë milion e katerqind e dyzet e gjashte 

mije e nenteqind e dyzet e tete) leke pa tvsh/Buxheti i Shtetit.                                                                                                                                                                                                                                          

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 11.06.2018] [Numri 

23] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Në këtë procedure prokurimi moren pjesë 6 (gjashtë) ofertues, operatorë ekonomik, përkatësisht:  

 

1.  “GJOKA KONSTRUKSION” sh.a, me numer NIPTI J 91815014 U,  perfaqesues ligjor Z. 

Rrok Gjoka, me adrese: Njesia 5, Rruga "Dora D'Istria", hyrja 1 dhe hyrja 2 , me oferte: 70 
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905 466   (shtatëdhjetë milion e nëntëqind e pesë mijë e katerqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) 

leke pa tvsh dhe: 85 096 560 (tetëdhjetë e pesë milion e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind 

egjashtëdhjetë) leke me tvsh.  

 

2. “ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCION” sh.p.k, me numer NIPTI K 91326028 I,  

perfaqesues ligjor Z.Arber Abazi, me adrese: Rr. “ Reshit Petrela”, Komplexi Usluga kati i 8, 

Tirane, me oferte: 81 115 092 (tetëdhjetë e një milion e njëqind e pesëmbëdhjetë mijë e 

nëntëdhjetë e dy) leke pa tvsh dhe: 97 338 111 (nëntëdhjetë e shtatë milion e treqind e 

tridhjetë e një mijë e njëqind e njëmbëdhjetë) leke me tvsh.  

 

3. B.O “2AF Albania Group” shpk, përfaqësues ligjor Z. Aqif Konesha, NIPT             L 

32005501 M me adrese: Durres, Lagjja nr. 17, perballe Stacionit te trenit                 ( lulishtja 

) , rruga “Feim Ibrahimi”, kuote përfaqësimi 40% & “ALB LEAA INTERNATIONAL” 

sh.p.k, me numer NIPTI J 86906408N F, perfaqesues ligjor Z. Qerim Tomja, me adrese: Rr. 

Diber, Bulqize ,Lagjia Minatori, kuotë përfaqësimi 60 % , perfaqësuar bashkimi nga Z. Aqif 

Konesha, me oferte: 89 289 303 (tetëdhjetë e nëntë milion e dyqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e 

treqind e tre) leke pa tvsh dhe: 107 147 163 (njëqind e shtatë milion e njëqind e dyzet e 

shtatë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e tre) leke me tvsh.  

 

4.  “SELAMI” sh.p.k me perfaqesues ligjor z.Musa SELAMI, me adrese: Peshkopi, Lgj. 

“Nazmi Rushiti”, Rr. “Tercilio Kardinali”, me numer NIPTI J 77304706 L,  me oferte: 76 

013 844 (shtatëdhjetë e gjashtë milion e trembëdhjetë mije e tetëqind e dyzet e kater ) leke pa 

tvsh, 91 216 613 ( nëntëdhjetë e një  milion e dyqind e gjashtëmbëdhjetë mije e gjashtëqind e 

trembëdhjetë)  leke me tvsh; 

 

5. “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k, NIPT K 77524909 Q, përfaqësues ligjor Z. Arben 

Çela, me adrese: Diber, Burrel , Lagjia Pjeter Budi,  me oferte: 87 891 960 (tetëdhjetë e 

shtatë milion e tetëqind e nëntëdhjetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë) leke pa tvsh, 105 470 

352 ( njëqind e pesë milion e katerqind e shtatëdhjetë mije e treqind e pesëdhjetë e dy)  leke 

me tvsh; 
 

 

6. Person fizik Z.Adem Pojani 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Adem Pojani  

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk është ngarkuar asnjë dokument ligjor në 

sistem. 

 

2. “GJOKA KONSTRUKSION” sh.a 
Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk keni dhene oferte per Formularin Nr 8 te preventivit  vlera e te cilit perfaqson 3% te ofertes, ne 

total oferta juaj leviz 2.13%.Prandaj eshte e pavlefshme. 
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3. “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k 

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk keni plotesuar Preventivin sipas kerkesave te DST. Ne DST dhe sistem, keni tre preventive me 

dy çmime te ndryshme, ngarkuar nga AK. Ne oferten tuaj keni paraqitur nje preventiv per te gjthe 

gjatesine e kontrates me nje lloj çmimi, ne kundershtim me ato te parashikuar nga AK, duke bere 

oferten tuaj ta pa vlefshme. Si rrjedhim, Shtojca 1 e DST-ve, formulari i ofertes, vleresohet jo e 

rregullt. 

 

4.  “ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCION” sh.p.k  

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk plotesoni kushtet per kualifikim per sa ju perket mjeteve te punes qe kerkohen per zbatimin e 

kontrates,  pasi keto mjete jane te njejta me ato te angazhuara ne objektin: "Kuben- Vasije 35.4 

km” , ne te cilin jeni kualifikuar dhe renditur i pari, prandaj mjetet tuaja rezultojne te angazhuara ne 

tjeter objekt, ne kundershtim me ate qe eshte percaktuar ne kriteret per kualifikim. 

 

* * * 

2. Te kualifikohen: 

 

1. Operatori ekonomik  “SELAMI“ sh.p.k pasi ploteson kushtet per kualifikim, sipas kritereve te 

percaktuara ne Dokumentat Standarte te Tenderit.” 

2.Operatori ekonomik “ B.O “2AF Albania Group” shpk & “ALB LEAA 

INTERNATIONAL” sh.p.k pasi ploteson kushtet per kualifikim, sipas kritereve te percaktuara ne 

Dokumentat Standarte te Tenderit.” 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik: “SELAMI” 

sh.p.k me perfaqesues ligjor z.Musa SELAMI, me adrese: Peshkopi, Lgj. “Nazmi Rushiti”, Rr. 

“Tercilio Kardinali”, me numer NIPTI J 77304706 L,  me oferte: 76 013 844 (shtatëdhjetë e 

gjashtë milion e trembëdhjetë mije e tetëqind e dyzet e kater ) leke pa tvsh, 91 216 613 ( 

nëntëdhjetë e një  milion e dyqind e gjashtëmbëdhjetë mije e gjashtëqind e trembëdhjetë)  leke me 

tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonit Verior Shkoder,me adrese;Rr.At Zef 

Valentini, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve 

nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin B.O “2AF Albania Group” shpk, përfaqësues ligjor Z. Aqif Konesha, NIPT  

L 32005501 M me adrese: Durres, Lagjja nr. 17, perballe Stacionit te Trenit ( lulishtja ) , rruga 

“Feim Ibrahimi”, kuote përfaqësimi 40% & “ALB LEAA INTERNATIONAL” sh.p.k, me 

numer NIPTI J 86906408N F, perfaqesues ligjor Z. Qerim Tomja, me adrese: Rr. Diber, Bulqize 

,Lagjia Minatori, kuotë përfaqësimi 60 % , perfaqësuar bashkimi nga Z. Aqif Konesha, me oferte: 

89 289 303 (tetëdhjetë e nëntë milion e dyqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e treqind e tre) leke pa tvsh 

dhe: 107 147 163 (njëqind e shtatë milion e njëqind e dyzet e shtatë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e 
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tre) leke me tvsh, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.07.2018 

Ankesa: Po 

Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k 

,protokolluar prane AK me nr.318, date 01.08.2018. 

Autoriteti Kontraktor ne lidhje me kete ankese ka dale me vendimin e dates 07.08.2018, percjelle 

subjektit me shkresen nr 330 prot, dt.08.08.2018. 

Me date 16.08.2018 shoqeria “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k, i është drejtuar KPP-se. 

KPP me vendimin nr 589/2018, percjelle AK-së me shkresen nr 589/1 prot, dt.07.09.2018 ndër të 

tjera ka vendosur mos pranimin e ankesës së operatorit “VLLAZNIA NDERTIM I.S” sh.p.k dhe 

lejimin e AK që të vijojë me hapat e mëtejshem procedurial. 

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Subjektit:                 “ONUFRI” sh.p.k 

NUIS: J91801003E        
Adresa: Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga Konferenca e Pezës, Ndërtesa   Nr.71, 

Hyrja 5, Kodi Postar 1027, Tiranë 

* * * 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje diplomash për Universitetin e Mjekësisë, Tiranë” 

Numri i referencës së procedures: REF- 77049-06-28-2018    

Publikime të mëparshme: “Nuk ka” 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X, oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. ”ALBDESIGN PSP” nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 

 

2. “KRISTALINA.KH” me ofertë 839,945 (tetëqind e tridhjetë e nëntëmijë e nëntëqind e 

dyzet e pesë) lekë pa t.v.sh. 

 

3. “ONUFRI” me ofertë 890,095 (tetëqind e nëntëdhjetëmijë e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa 

t.v.sh. 

 

Të s’kualifikuar dhe arsyet e skualifikimit përkatëse: 

 

1. Operatori ekonomik ”ALBDESIGN PSP” me NUIS: L51819005Q, nuk ka paraqitur ofertë 

ekonomike dhe nuk ka paraqitur dokumentat e kërkuara sipas kriterëve të vendosura në 

Dokumentat Standarte të Tenderit. 

4. Operatori ekonomik “KRISTALINA.KH”, me NUIS: K11501002D, me ofertë 839,945 

(tetëqind e tridhjetë e nëntëmijë e nëntëqind e dyzet e pesë) lekë pa t.v.sh, është 

s’kualifikuar, pasi nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2017 dhe 
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