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• Operatori ekonomik “Advanced Business  Solutions - ABS” shpk 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

• Operatori ekonomik “Advanced Business  Solutions - ABS” shpk 

 

Pas hapjes së ofertave, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstatoi se shoqëria Advanced Business  

Solutions - ABS nuk ka paraqitur në sistemin elektronik dokumentacionin e plotë ligjor e teknik dhe 

oferten ekonomike të kërkuar  tek kriteret e vecanta për kualifikim  pjesë përbërëse e dokumenteve 

të tenderit për këtë procedurë. 

 

Ky fakt i konstatuar nga KVO-ja u regjistrua në procesverbalin e vlerësimit të Ofertave. 

 

Për sa më sipër, Operatori Ekonomik shoqëria Advanced Business  Solutions - ABS s’kualifikohet 

pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor, teknik dhe ekonomik  kërkesa këto të 

përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, e 

dokumenteve standarte të tenderit për këtë procedurë. 

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i kësaj oferte në mbështetje të pikës 5, të nenit 53, 

të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII, 

neni 66, pika 3,  të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

e shpall të pavlefshme këtë ofertë pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e 

tenderit. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik 

“Communication Progress” shpk me adresë: Tirane Rr. "Stanislav Zuber", Nd. 2, H.I9. Njesia 

administrative Nr. 7, 1023, Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 6,270,000  

(gjashtë milion e dyqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, ështe identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë:   24.09.2018. 

 

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Nenit 

63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe  

në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave  

të prokurimit publik”, pranë Autoritetit Kontraktor,Bashkia Tiranë, nuk është paraqitur asnjë 

ankesë. 

 

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data 26.10.2018 

 

Për: Bashkimin e operatoreve ekonomik “GRIALDI” sh.p.k,me NIPT J68117216C  & 

“KOMBEAS”Shpk,me NIPT K 88103301 J, perfaqesuar ky bashkim, nga shoqeria 
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“GRIALDI” Shpk,me perfaqesues ligjor z. Gëzim Halili, me adrese: Kukes ,Lagjja e Re, Rruga e 

Uzines. 

Procedura e prokurimit: “E Hapur” 

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-73879-06-07-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: 

“Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  rruga "Nyja F.Dukagjin-L. Rr.Kombit, 

U.Drinit (Hyrja Kukës)-Sh.Galica, Sh.Galica-Krumë, Krumë-Q.Prushi, Plepa-Kam 77.6 km". 

Me fond limit: 79 385 966 (shtatëdhjetë e nëntë milion e treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e nëtëqind 

e gjashtëdhjetë e gjashtë) 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.  “MARSI” shpk, me numer NIPTI J 68028214 P, me perfaqesues ligjor Z.Ylber Elezi, me 

adrese: Lagjia Nr.5, Rruga “Dituria”, Kukes, bashkuar me : “ ARMEMIL” sh.p.k, me 

përfaqësues ligjor Z. Hasan Seferi, Nr NIPT J 87730208 C, me adrese: Lgj. Lapaj, Rr. 

Nacionale Kukes- Bushtrice km 28, Kukes, me vlere oferte 77 849 810 ( shtatëdhjetë e shtatë 

milion e tetëqind e dyzet e nëntë mijë e tetëqind e dhjetë) leke pa t.v.sh, 93 419 772 

(nëntëdhjetë e tre milion e katerqind e nëntëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy) 

leke me t.v.sh. 

 

2.  B.O “HAZIRI” sh.p.k, me numer NIPTI J 66702916 G,  perfaqesues ligjor Z. Idriz Haziraj, 

me adrese: Lagjja Haziraj , Rruga Nacionale Kukes- Gjinaj Km5, kuotë përfaqsimi 70%, 

bashkuar me “NDREGJONI” sh.p.k, NIPT K 31329048 I me adrese: Njesia Bashkiake Nr. 

8, Rruga Sule Bega, Tirane, perfaqesues ligjor Z. Xhetan Ndregjoni , kuotë përfaqësimi 30% 

me oferte: 64 697 287 (gjashtëdhjetë e kater milion e gjashëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e 

dyqind e tetëdhjetë e shtatë) leke pa tvsh dhe: 77 636 744 (shtatëdhjetë e shtatë milion e 

gjashtëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e dyzet e kater) leke me tvsh.  

 

3. B.O “ALB SHPRESA” sh.p.k, me numer NIPTI J 72110003 F,  perfaqesues ligjor Z.Mehdi 

Lala, me adrese: Rr. “ Maliq Muço”, Nd. 6, Hyrja 4 , Ap. 14, Tirane kuotë përfaqësimi 69 %, 

“ CURRI ” shpk, NIPT J 67902718 S përfaqësues ligjor Z. Faik Curri me adrese: Rr. “Kajo 

Karafili”, Pallati Bimbashi 8/2, Shk.2, Kati II, Ap. 2 Tirane, kuotë përfaqësimi  31%, 

bashkimi i operatoreve përfaqësohet nga Z. Mehdi Lala , me oferte: 69 500 000 (gjashtëdhjetë 

e nëntë milion e pesëqind e mijë) leke pa tvsh dhe: 83 400 000 (tetëdhjetë e tre  milion e 

katerqind mijë ) leke me tvsh.  

 

4. B.O “GRIALD” sh.p.k, me perfaqesues ligjor Z. Gëzim Halili, me adrese: Kukes ,Lagjja e 

Re, Rruga e Uzines, me NR NIPTI J68117216C, kuotë përfaqësimi 59.25%, bashkuar me 

: “ KOMBEAS” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Astrit Nabolli, me adrese: Milot, Fshati 

Prozhme, Rruga “Dod Lleshi”, Nr NIPTI K 88103301 J, kuotë përfaqësimi 40.75 %, 

përfaqësuar bashkimi nga Z. Gëzim Halili, me oferte: 75 308 656 (shtatëdhjetë e pesë milion e 

treqind e tetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë ) leke pa tvsh, 90 370 387,2 
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(nëntëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë mijëe  treqind e tetëdhjetë e shtatë presje dy) leke 

me tvsh. 

 

5.  B.O “ OUEN” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Mehmet Hilaj,  me adrese Lgj. “ Shemri”, 

Rr. Nacionale Shemri- Kukes, Km 2, Nr NIPTI K 17529215 O, kuotë përfaqësimi 80 %, & 

“ SHPRESA AL” sh.p.k, NIPT K 31321021 N me përfaqësues ligjor Z.Lush Osmani, me 

adrese, Rr.”Urani Pano”, prapa “Veve Center”, Pallati Nr.11, Kati II , Tirane, kuotë 

përfaqësimi 20 %, përfaqësuar bashkimi nga Z. Mehmet Hilaj, me oferte: 68 800 601 

(gjashtëdhjetë e tëtë milion e tetëqind mijë e gjashtëqind e një) leke pa tvsh, 82 560 721 

(tetëdhjetë e dy milion  e pesëqind e gjashtëdhjetë mijë e shtatëqind e njëzet e një) 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. “OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k  

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk plotesoni kushtet per kualifikim pasi ne QKB nuk keni te përfshirë objektin e prokurimit, kusht 

i cili parashikohet ne piken  3.1  te DST-ve, konkretisht:  

Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:  

- Objekti i Prokurimit duhet të jetë i pasqyruar në ekstraktin e gjendjes aktuale të shoqërisë, lëshuar 

nga Qendra Kombëtare e Biznesit, në objektin e veprimtarisë së operatorit ekonomik.  

 

3. B.O “ CURRI” shpk, & “ALB SHPRESA” sh.p.k 

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk plotesoni kushtet per kualifikim per sa ju perket mjeteve , kamion, autobetoniere, 

borepastruese,  fadrome pasi keto mjete jane te njejta me ato te angazhuara ne objektin: "Lezhë-

Nënkalimi Milot, Lidhja e 2 urave-K/Pllanë - U.Zogut, Lezhë-H.Gjuetisë, Vain-Bilanc, U.Drojes-

Milot , Laç- Patok, Balldre-B Juges 77.85 km” , ne te cilin jeni kualifikuar dhe renditur i pari, 

prandaj mjetet tuaja rezultojne te angazhuara ne kundershtim me ate qe eshte percaktuar ne kriteret 

per kualifikim. 

 

4. B.O “HAZIRI” sh.p.k, & “NDREGJONI” sh.p.k  

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

1. Kontrata e qerase per mjet pune Kamion nr 1995 Rep, Nr 1594 Kol, dt.08.07.2018. lidhur 

me “Gjoni A.N” shpk, me targa TR 9082 T sipas fotos nuk është vet-shkarkues, në 

kundërshtim me piken 2.3.7 të DST-ve, ku përcaktohet: Operatori ekonomik duhet te 

disponoje mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates. Per kete duhet 
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te paraqese deshmi per mjetet dhe makinerite qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne 

dispozicion operatorit ekonomik.  

2. Borëpastruesja me targa AA 357 CC, megjithëse referuar lejes së qarkullimit është APV, 

nuk është shoqëruar me foton provuese sipas kërkesave të DST-ve pasi mungon kriporja. 

3. E njëjta vlen edhe per mjetin targe  AA938 KG, megjithëse APV, nuk plotëson kushtet sipas 

DST-ve.  

Në kundërshtim me piken 2.3.7/f/g, ku përcaktohet se:  Operatori ekonomik duhet te disponoje 

mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates.  

f)Per kete duhet te paraqese deshmi per mjetet dhe makinerite qe ka ne dispozicion apo mund t’i 

vihen ne dispozicion operatorit ekonomik. Per mjetet borepastruese ne lejet e qarkullimit te tyre 

duhet te jete e cilesuar si APV (automjet i perdorimit te vecante). 

g)Mjetet borepastruese duhet te shoqerohen minimalisht me nga dy foto ku te dallohen qartesisht 

edhe target e mjetit dhe pasijet e saj si kryporja dhe thika. 

Ne keto kushte, Autoriteti Kontraktor vlerëson si jo të përmbushur këtë kriter. 

 

* * * 

 

2. Te kualifikohen: 

1. Operatori ekonomik  “Marsi” shpk & “ Armemil” sh.p.k pasi ploteson kushtet per kualifikim, 

sipas kritereve te percaktuara ne Dokumentat Standarte te Tenderit.” 

2.Operatori ekonomik B.O “GRIALD” sh.p.k & “ KOMBEAS” sh.p.k pasi ploteson kushtet per 

kualifikim, sipas kritereve te percaktuara ne Dokumentat Standarte te Tenderit. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë „Bashkimin e operatoreve ekonomik 

“GRIALDI” sh.p.k,me NIPT J68117216C  & “KOMBEAS”Shpk,me NIPT K 88103301 J, 

perfaqesuar ky bashkim, nga shoqeria “GRIALDI” Shpk,me perfaqesues ligjor z. Gëzim Halili, 

me adrese: “Kukes ,Lagjja e Re, Rruga e Uzines”, me oferte: 75 308 656 (shtatëdhjetë e pesë 

milion e treqind e tetë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë ) leke pa tvsh, 90 370 387,2 

(nëntëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë mijëe  treqind e tetëdhjetë e shtatë presje dy) 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 “Marsi” shpk, me numer NIPTI J 68028214 P, me perfaqesues ligjor 

Z.Ylber Elezi, me adrese: Lagjia Nr.5, Rruga “Dituria”, Kukes, bashkuar me : “ Armemil” 

sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Hasan Seferi, Nr NIPT J 87730208 C, me adrese: Lgj. Lapaj, Rr. 

Nacionale Kukes- Bushtrice km 28, Kukes, me oferte: 77 849 810 ( shtatëdhjetë e shtatë milion e 

tetëqind e dyzet e nëntë mijë e tetëqind e dhjetë) leke pa t.v.sh, 93 419 772 (nëntëdhjetë e tre milion 

e katerqind e nëntëmbëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e dy) leke me t.v.sh, siç parashikohet 

në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 03.08.2018 

 

Ankesa: Po 

 

1. Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria “OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA 

AL” sh.p.k , protokolluar prane AK me nr.327, date 08.08.2018. 

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

subjektit me shkresen nr 340 prot, dt.15.08.2018, duke refuzuar ankesen . 

 

2. Brenda afatit ligjor 7 ditor ka paraqitur ankese Shoqeria B.O “HAZIRI” sh.p.k, & 

“NDREGJONI” sh.p.k , protokolluar prane AK me nr.332, date 09.08.2018. 

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

subjektit me shkresen nr 341 prot, dt.15.08.2018 duke refuzuar ankesen. 

 

Me date 24.08.2018, protokolluar nga AK nr 355 prot, shoqeria “OUEN” sh.p.k &                “ 

SHPRESA AL” sh.p.k, i është drejtuar KPP-se.  

KPP me vendimin Nr 1424/1, dt.27.08.2018, protokolluar nga AK me nr 363, date 30.08.2018, 

vendosi pezullimin e procedures se prokurimit dhe shqyrtimin ne themel. 

 

 AK me vendimin Nr 47 prot, dt.30.08.2018 vendosi pezullimin e procedures deri ne marrjen e nje 

vendimi perfundimtar. 

 

Me shkresen nr 365 prot, dt.03.09.2018, AK informoi Komisionin e Prokurimit Publik mbi ecurine 

dhe hapat e ndermarre nga AK, ne lidhje me trajtimin ligjor te ankeses. 

 

KPP me vendimin nr 712/2018, percjelle AK-së me shkresen nr 712/1 prot, dt.23.10.2018, 

protokolluar nga AK me nr 431, dt. 25.10.2018, ndër të tjera ka vendosur mos pranimin e ankesës 

së operatorit “OUEN” sh.p.k & “ SHPRESA AL” sh.p.k dhe lejimin e AK që të vijojë me hapat e 

mëtejshem procedurial. 

 

 DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data 26.10.2018 

 

Për: B.O “ EKSLUZIV” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Rexhep Ruçi,  me adrese        Rreshen,  

Lezhe, Nr NIPTI J 69102021 W & “MELA” sh.p.k, me perfaqesues ligjor Z.Elton Manka, me 

adrese: Rr. “ Maliq Muço”, Ndertesa Nr 6, Hyrja 4, Ap.14, Njësia Bashkiake Nr 9, Tirane, me NR 

NIPTI K 62320011 G, përfaqësuar bashkimi nga  

“ EKSLUZIV” sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Rexhep Ruçi 

 Procedura e prokurimit: “E Hapur” 

Numri i referencës së procedurës/lotit : REF-73904-06-07-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: 


