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Nuk ploteson kriterin ne lidhje me deshmine per mjetet dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo 

mund ti vihen ne dispozicion operatorit ekonomik, per kapacitetin teknik |”autobitumatrice” ne 

pronesi ose me qera, cope 1.  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë „Niem „shpk &“Avdolli“ sh.p.k. me 

adrese Bilisht, Korce se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 42 170 000 (dyzet e dy 

miljon e njeqind e shtatedhjete mije )leke pa tvsh  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster, ish-Zona 

Industriale Gjirokaster nr. tel. 084262529  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 10 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 te anullohet 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 24.07.2017 

Ankesa: Nuk ka pasur ankesa. 

 

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Data 17.08.2018 

                                                                           

Për: „Artyka II„ shpk & “Vashtemia“ sh.p.k. Bilisht, Korce. 

Procedura e prokurimit:  Procedure e hapur, sherbime 

 Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF – 73968 – 06 – 07 - 2018.  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirembajtje rutine e dimerore me performance rruga 

K/Zemblak – K/Liqenas –Dogana Gorice + rruga Libonik – Rrembec - Plase +  rruga Bilisht 

– Baban - Hocisht 55.6 km“, per nje periudhe 2-vjecare. 

Fondi limit : 42 809 584 leke pa TVSH. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike data 11.06.2018 nr. 23.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët. 

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:   

 

   1. Bashkimi i operatoreve ekonomike  “Rej” shpk & “Vllazia Ndertim I.S” shpk.                           

  NIPT J93711608Q   NIPT  K77524909Q 

Vlera 34034968 ( tridhjete e kater miljon e tridhjete e kater mije e nenteqind e gjahstedhjete e tete) 

leke pa tvsh 

 

2.Bashkimi i operatoreve ekonomike “Artyka II” shpk & “Vashtemia” shpk.                                 

NIPT-K 26625603U, NIPT : J 64106054 Q    
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Vlera :  40 660 174   (dyzet miljon e gjashteqind e gjashtedhjete mije e njeqind e shtatedhjete e 

kater ) leke pa tvsh. 

 

3.”Adem Pojani” sh.p.k (Nuk ka paraqitur oferte e dokumentacion te plote)  

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

            

1. Bashkimi i operatoreve ekonomike  “Rej” shpk & “Vllazia Ndertim I.S” shpk.                           

  NIPT J93711608Q   NIPT  K77524909Q 

  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

Operatori ekonomik Vllazia Ndertim I.S shpk, pjese e ketij bashkimi me 80.02% te te gjitha 

sherbimeve, nuk ka paraqitur asnje kapacitet teknik, (dhe sipas deklarates se saj) ne lidhje me mjetet 

dhe paisjet teknike qe ka ne dispozicion apo mund t’i vihen ne dispozicion operatorit ekonomik sic 

parashikohet ne piken 2.3.7 dhe 2.3.12, te kritereve te dhena ne dokumentet e tenderit: kamion 

vetëshkarkues, në pronësi ose me qira, copë 2; grejder, në pronësi ose me qira, copë 1; 

asfaltoshtruese, në pronësi ose me qira, copë 1; rrul vibrues, në pronësi ose me qira, copë 1; 

autobitumatriçe, në pronësi ose me qira, copë 1; eskavatore fadrome, në pronësi ose me qira, copë 

1; eskavator me goma, në pronësi ose me qira, copë; kamioncine, në pronësi ose me qira, copë 2; 

mjete borepastrues, në pronësi ose me qira; cope 4; fabrike asfaltobetoni (qkl & leje mjedisore) në 

pronësi / me qira ose kontrate furnizimi, copë 1. 

 

Formularët E-SIG, te Vllaznia Ndertim I.S shpk, rezultojne te jene te pakonfirmuara nga organet 

perkatese me nenshkrim elektronik ose ne hard copy, ne kundershtim me piken 2.3.2, te kritereve te 

dhene ne DST. 

 

Per kapacitetin teknik fabrike asfaltobetoni (qkl & leje mjedisore) në pronësi / me qira ose kontrate 

furnizimi, copë 1, subjekti Rej shpk, pjese e bashkimit ka paraqitur nje kontrate furnizimi 

(25.06.2016 – 24.05.2019), qe perfundon perpara mbarimit te sherbimeve objekt i kesaj kontrate.  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë „Artyka II „shpk &“Vashtemia“ sh.p.k. 

Bilisht, Korce se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 40 660 174 (dyzet miljon e 

gjashteqind e gjashtedhjete mije e njeqind e shtatedhjete e kater)  leke pa është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster, ish-Zona 

Industriale Gjirokaster nr. tel. 084262529  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 10 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 te anullohet siç parashikohet 

në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 


