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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, 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: 04.12.2018 

Ankesa: S’ka 

 

 

AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 
Formulari i njoftimit të fituesit 

 

Për:        “Inerti shpk”   Adresa: “L.Sporti, Gramsh” 

 

Procedura e prokurimit:     “Rikonstruksion i godinës së ARRSH-së” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-77899-07-04-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit 33, 312, 381 lekë pa TVSH; Kohëzgjatja e 

kontratës 4 muaj.  

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Datë 09.07.2018, Numri 27. 

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

 

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

 

Nr Emri i plotë i 

shoqërisë 

Nipti Vlera pa 

tvsh 

Vlera me fjalë 

1 Shkëlqimi 07 shpk K68121808W 23, 429, 180 Njëzet e tre milionë e 

katërqind e njëzet e nëntë 

mijë e njëqind e tetëdhjetë 

2 Llazo shpk & 

Aluera shpk 

K24218401K 

K33222403W 

25, 158, 341 Njëzet e pesë milion e 

njëqind e pesëdhjetë e tetë 

mijë e treqind e dyzet e një 

3 Eurondërtimi 2000 

shpk 

K02003001O 25, 856, 318 Njëzet e pesë milion e 

tetëqind e pesëdhjetë e 

gjashtë mijë e treqind e 

tetëmbëdhjetë  

4 Inerti shpk J66926804L 26, 988, 247 Njëzet e gjashtë milion e 

nëntëqind e tetëdhjetë e 

tetë mijë e dyqind e dyzet 

e shtatë 

 

5 Curri shpk J67902718S 27, 214, 992 Njëzet e shtatë milion e 

dyqind e katërmbëdhjetë 

mijë e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e dy 

6 Bajrami N shpk K02727202O 27, 306, 747 Njëzet e shtatë milion e 
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treqind e gjashtë mijë e 

shtatëqind e dyzet e shtatë 

7 Ndregjoni shpk K31329048I 27, 429, 140 Njëzet e shtatë milion e 

katërqind e njëzet e nëntë 

mijë e njëqind e dyzet 

8 Boshnjaku. B shpk K72627402H 27, 500, 000 Njëzet e shtatë milion e 

pesëqind mijë  

9 B-93 shpk J62903508R 28, 100, 105 Njëzet e tetë milion e 

njëqind mijë e njëqind e 

pesë 

10 Be-Is shpk K71412003A 28, 190, 775 Njëzet e tetë milion e 

njëqind e nëntëdhjetë mijë 

e shtatëqind e shtatëdhjetë 

e pesë 

11 S.M.O Union shpk J66902042Q 29, 446, 595 Njëzet e nëntë milion e 

katërqind e dyzet e gjashtë 

mijë e pesëqind e 

nëntëdhjetë e pesë 

12 Aurora Konstruksion 

shpk 

K02017003I 29, 791, 970 Njëzet e nëntë milion e 

shtatëqind e nëntëdhjetë e 

një mijë e nëntëqind e 

shtatëdhjetë 

13 Blerimi shpk &  

Ergi shpk 

J62903384G 

K02727229P 

30, 000, 000 Tridhjetë milion  

14 Senka shpk J94808405Q 30, 645, 727 Tridhjetë milion e 

gjashtëqind e dyzet e pesë 

mijë e shtatëqind e njëzet e 

shtatë 

15 Ed Konstruksion shpk K61625001I 31, 652, 

091.45 

Tridhjetë e një milion e 

gjashtëqind e pesëdhjetë e 

dy mijë e nëntëdhjetë e një 

pikë dyzet e pesë  

16 Company Riviera 

2008 shpk 

 K81716011V 32, 240, 859 Tridhjetë e dy milion e 

dyqind e dyzet mijë e 

tetëqind e pesëdhjetë e 

nëntë 

17 O.B.Konstruksion 

shpk 

K93728201A 0 Zero  

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

Nr Emri i plotë i shoqërisë Nipti 

1 Shkëlqimi 07 shpk K68121808W 

2 Llazo shpk & 

Aluera shpk 

K24218401K 

K33222403W 
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3 Eurondërtimi 2000 shpk K02003001O 

4 Inerti shpk J66926804L 

5 Curri shpk J67902718S 

6 Bajrami N shpk K02727202O 

7 Ndregjoni shpk K31329048I 

8 Boshnjaku. B shpk K72627402H 

9 B-93 shpk J62903508R 

10 Be-Is shpk K71412003A 

11 S.M.O Union shpk J66902042Q 

12 Aurora Konstruksion shpk K02017003I 

13 Blerimi shpk &  

Ergi shpk 

J62903384G 

K02727229P 

14 Senka shpk J94808405Q 

15 O.B.Konstruksion shpk K93728201A 

 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1. Operatori ekonomik “Shkëlqimi 07 shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne 

perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e 

shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise 

pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, 

shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne 

dokumentet e tenderit. 

2. Bashkimi i Operatoreve ekonomikë “Llazo shpk & Aluera shpk”, rezulton se nuk ka 

paraqitur dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me 

poshte: 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e 

shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise 

pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, 

shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne 

dokumentet e tenderit. 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, 

kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; 

Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë  1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te 

shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur 

kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. 

3. Operatori ekonomik “Eurondërtimi 2000 shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne 

perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e 

shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise 

pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, 

shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne 

dokumentet e tenderit. 
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-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, 

kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; 

Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë  1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te 

shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur 

kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. 

4. Operatori ekonomik “Inerti shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me 

kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e 

shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise 

pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, 

shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne 

dokumentet e tenderit. 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, 

kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; 

Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë  1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te 

shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur 

kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. 

5. Operatori ekonomik “Curri shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me 

kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e 

shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise 

pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, 

shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne 

dokumentet e tenderit. 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, 

kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; 

Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë  1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te 

shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur 

kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. 

6. Operatori ekonomik “Bajrami-N shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne 

perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, 

kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Vinc kulle, pronësi ose qira, copë  1. Sipas dokumentacionit 

te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per kete kapacitete teknike 

eshte paraqitur nje cikrik, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. 

7. Operatori ekonomik “Ndregjoni shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne 

perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e 

shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise 

pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, 

shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne 

dokumentet e tenderit. 
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-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, 

kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; 

Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë  1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te 

shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur 

kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. 

8. Operatori ekonomik “Boshnjaku.B shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne 

perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Ka nderhyre ne preventivin e punimeve duke mos parashikuar zerin ”punime rezerve”, prej 5% te 

ofertes se dhene. Gabimi llogaritet ne 5% dhe bazuar ne kriteret e dhena oferta refuzohet.  

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e 

shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise 

pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, 

shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne 

dokumentet e tenderit. -Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që 

ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur 

kontratën, kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose 

qira, copë 1; Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë  1. Sipas dokumentacionit 

te paraqitur, te shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike 

jane paraqitur kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. 

9. Operatori ekonomik “BE - IS shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje 

me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e 

shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise 

pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, 

shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne 

dokumentet e tenderit. 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, 

kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; 

Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë  1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te 

shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur 

kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. 

10. Operatori ekonomik “B-93 shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje me 

kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e 

shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise 

pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, 

shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne 

dokumentet e tenderit. 

11. Operatori ekonomik “S.M.O Union shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne 

perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Ka nderhyre ne preventivin e punimeve duke mos parashikuar zerin ”furnizim vendosje ashensori”. 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e 

shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise 

pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, 
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shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne 

dokumentet e tenderit. 

12. Operatori ekonomik “Aurora Konstruksion shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet 

ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, 

kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; 

Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë  1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te 

shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur 

kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. 

13. Bashkimi i Operatoreve ekonomik “Blerimi shpk & Ergi shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur 

dokumentet ne perputhje me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Kontrata e bashkepunimit te paraqitur, lidhur midis shoqerive pjesemarrese ne kete procedure 

prokurimi, eshte bere vetem ndarja e puneve dhe sherbimeve ne perqindje dhe jo elementet 

konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e ketij bashkimi, kjo ne kundershtim me VKM-ne, Nr. 

914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 74, pika 2, ku thuhet 

“Para dorëzimit të ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, 

ku të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/ shërbimit/ furnizimit 

dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. Gjithsesi sipas kontratës 

se mësipërme operatori ekonomik subjektet kane ndare punimet perkatesisht Blerimi shpk 49 % dhe 

Ergi shpk 51 %, ne te gjithe elementet e tyre. Bazuar ne VKM-ne, Nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndyshuar, subjektet duhet te plotësojnë kapacitetet 

ligjore, ekonomike dhe teknike ne përputhje me kete marrëveshje: 

-Nga subjekti Blerimi shpk me 49 %, nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues 

teknikë) të përfshirë në licencën e shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te 

paraqitur, licences se shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues 

teknik, minimalisht 1 arkitekt, shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne 

kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. 

-Po keshtu nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në 

dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, 

kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; 

Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë  1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te 

shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur 

kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. Çdo anëtar i 

grupit, duhet të dorëzojë dokumentat e kerkuara, ne perpjestim dhe perputhje me punet e marrra 

perisper sipas marrevshjes se bashkepunimit”. 

14. Operatori ekonomik “Senka shpk”, rezulton se nuk ka paraqitur dokumentet ne perputhje 

me kriteret e dhena ne dokumentet e tenderit si me poshte: 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.1 Si staf inxhinierik (drejtues teknikë) të përfshirë në licencën e 

shoqërisë të jenë: ...1 Arkitekt. Sipas dokumentacionit te paraqitur, licences se shoqerise 

pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe nuk ka si drejtues teknik, minimalisht 1 arkitekt, 

shoqeruar me kontraten e punës, diplomem dhe CV-të, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne 

dokumentet e tenderit. 

-Nuk eshte permbushur pika: 2.3.3 Si dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo 

që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën, 

kandidati/ofertuesi duhet të paraqesë …Impiant prodhim betoni me QKL, pronësi ose qira, copë 1; 
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Impiant prodhim inertesh me QKL, pronësi ose qira, copë  1. Sipas dokumentacionit te paraqitur, te 

shoqerise pjesemarrese ne kete procedure, rezulton qe per keto kapacitete teknike jane paraqitur 

kontrata furnizimi, kjo ne kundershtim me kriterin e dhene ne dokumentet e tenderit. 

15. Operatori ekonomik “O.B.Konstruksion shpk” nuk ka paraqitur dokumentacion në sistem 

dhe ofertë financiare.  

*Pas Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik, operatori ekonomik “Inerti shpk” është 

kualifikuar.  

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Inerti shpk” me Nipt J66926804L dhe 

adresë “L.Sporti, Gramsh” se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 26, 988, 247 lekë 

pa TVSH (Njëzet e gjashtë milion e nëntëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e dyqind e dyzet e shtatë) 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar, Rr.Sami Frashëri nr.33, 

Tiranë (kati i IV, Sektori i Prokurimeve) sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 5 (pesë) 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 

31, 652, 091.45 lekë pa TVSH (Tridhjetë e një milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy mijë e 

nëntëdhjetë e një pikë dyzet e pesë), 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 22.11.2018. 

*Ankesa: Po. 

Është paraqitur pranë autoritetit kontraktor ankesa nr.prot.7480 datë 04.09.2018 nga operatori 

ekonomik “Inerti shpk”, e cila ka marrë përgjigje më datë 10.09.2018. Komisioni i ngritur për 

shqyrtimin e saj vendosi të pranojë pjesërisht ankesën, por duke mos ndryshuar vendimin e KVO-së 

për skualifikimin e operatorit. Ky operator ka paraqitur ankesë edhe pranë Komisionit të Prokurimit 

Publik (KPP). KPP nëpërmjet vendimit nr.768/2018 ka vendosur që autoriteti kontraktor duhet “Të 

anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik “Inerti” sh.p.k. dhe të 

korrigjojë shkeljet e konstatuara si më sipër, duke e kualifikuar këtë operator ekonomik”.  

 

 

BASHKIA LIBRAZHD 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Librazhd, me 12.12.2018           
 

Për: “ALCANI” shpk 

 

Procedura e prokurimit: “ Rrallim dhe sistemim pyjesh ” .  
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