
 
 

Nr. ____ prot.                                                                           Cërrik, më 23.11.2022 

 

 Shtojca 11  

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[23.11.2022] 

 

Drejtuar:  BOE Meteo shpk, Elbasan Pishaj CEKIN Fshati "Cekin",Rruga Nacionale Gramsh-

Elbasan,ndertese private,zona kadastrale Nr. 1362,nr .pasurie 6/76,prane uzines & Shendelli 

Shpk, Fier Fier FIER Lagjja"Kastrioti",rruga"Andon Profka",2 kullat Fier.] 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e Hapur  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF- 46676-10-19-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Rikonstruksion rrugesh ne Cerrik dhe Malasej] 

  

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [24.10.2022] [146]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

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 “Meteo" Sh.p.k & Shendelli” Sh.p.k Nipt L26310801C & K07924803N 

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  48,333,333 [dyzetë e tetëmilion e treqind e tridhjetë e tremijë e treqind e tridhjetë e tre] 

             Vlera         (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

     2.  L.T.E Construction” shpk  Nipt L78006801F 

 Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    



Vlera  34.376.605 (tridhjete e kater milion e treqind e shtatedhjete e gjashte mije e gjashteqind e pese)              

Vlera         (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

     L.T.E Construction” shpk    
1. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3 nuk eshte sipas formatit me barcode te miratuar per shoqerite e 

sigurimeve. 

2. Operatori ekonomik ka paraqitur per punime te ngjashme objektet e meposhtme te cilat nuk 

plotesojne kriteret e vecanta per kualifikim ne te cilat kerkohej: a.Punë të ngjashme për një objekt të 

vetëm në një vlerë jo më të vogel se 50 % e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është 

realizuar gjatë pesё viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.ose bPunë 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 vogel se dyfishi i vlerës limit e kontratës që prokurohet. 

Objekti i paraqitur Mangesite 

Rikonstruksion i fushes se futbollit ne Qytetin Delvine,  

nr 2075 prot, date 11.09.2018 me vlere kontrate 

10027540 leke me pjesemarrje nga LTE 88.75% 

Objekti nuk eshte i ngjashem, preventivi nuk 

ka zera te ngjashem per 50% te vleres se 

fondit limit. 

Rikonstruksion rruga Shkumbini, nr 303/11 prot 

06.05.2021. Vlera e realizuar  33851530 leke me tvsh 

80.57% L.T.E Construction 

19.43% Infinit Shpk 

Vlera pa kryer nga LTE per kete objekt eshte 

ne masen 22728481.4 leke kur vlera e 

kerkuar per 50% te punimeve duhet te ishte 

24916833 leke. Pra nuk ploteson kriterin 

perkatese. 

Rikostruksion rrjet Ujesjellesi te rrjetit te vjeter ne 

Rruget qe lidhen me rrugen e Kavajes, Mihal Duri, Kont 

Urani nr 2590/6 date 15.08.2019 

Vlera e realizuar 22.277.966 Leke Pa tvsh 

100% L.T.E Construction 

Objekti nuk eshte i ngjashem, preventivi nuk 

ka zera te ngjashem per 50% te vleres se 

fondit limit. 

Ndertim rrjet ujesjellesi ne zonen qe kufizohet nga 

rruget Vangjel Noti, Qemal Dracini, Bruzi dhe Shinat e 

trenit, nr 2951/10 date 15.08.2019 

Vlera e realizuar 11.904.219 leke pa Tvsh 

100% L.T.E Construction 

Objekti nuk eshte i ngjashem, preventivi nuk 

ka zera te ngjashem per 50% te vleres se 

fondit limit. 

Ndertim rrjet ujesjellesi ne Rr. Xhorxhi Martini, Jeronim 

De Rada, Myrteza Kellici, nr 29350/10 date 20.02.2020 

Vlera e realizuar 10.239.448 leke ppa Tvsh 

100% L.T.E Construction 

Objekti nuk eshte i ngjashem, preventivi nuk 

ka zera te ngjashem per 50% te vleres se 

fondit limit. 

Rikonstruksion rrjet ujesjellesi rruga zogu i zi 21 

dhjetori, Artan Lenja Kongresi i Lushnjes Tirane nr 

29349/6 20.02.2022 

Vlera e realizuar 15.101.971,5 leke pa tvsh 

100% L.T.E Construction 

Objekti nuk eshte i ngjashem, preventivi nuk 

ka zera te ngjashem per 50% te vleres se 

fondit limit. 

 

3. Nga te dhenat e shqyrtuara nga shtojca 8 e vetedeklarimit EO nuk ploteson Kriterin per: Operatori 

Ekonomik ofertues, duhet të dëshmojë se ka të punësuar me kontratë pune të vlefshme të paktën 1 (një) 

punonjës të specializuar/kualifikuar, të pajisur me dëshmi/certifikatë si   “Përgjegjës për sigurinë dhe 

mbrojtjen e shëndetit në punë”, i cili duhet të figurojë në listpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e 

fundit nga data e hapjes së ofertave ose të ketë marrëdhënie kontraktuale (kontratë të vlefshme) me persona 



apo subjekte të cilët kryejnë shërbime të specializuara në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, jashtë 

ndërmarrjes. 

 

4. Nga te dhenat e shqyrtuara nga shtojca 8 e vetedeklarimit EO nuk ploteson Kriterin per: 

- 1 (nje) teknik ndërtimi, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që vërteton 

nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit 

nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në Republikën e Shqipërisë”; 

- 1 (një) teknik topograf, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që vërteton 

nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit 

nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në Republikën e Shqipërisë”; 

- 1 (një) teknik Hidroteknik, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që vërteton 

nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit 

nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në Republikën e Shqipërisë”; 

- 1 (nje) muratorë, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që vërteton nivelin e 

kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit nr.15/2017 

“Për arsimin dhe formimin profesionale në Republikën e Shqipërisë”; 

- 2 (dy)Karpentier, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që vërteton nivelin 

e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të licencuara sipas ligjit nr.15/2017 

“Për arsimin dhe formimin profesionale në Republikën e Shqipërisë”; 

- 2 (dy) punonjës për shtrim asfalti, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme dhe diplomë/dëshmi që 

vërteton nivelin e kualifikimit arsimor, lëshuar nga institucione publike/private të licencuara sipas 

ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesionale në Republikën e Shqipërisë”; 

- 1 (nje) automakinistë, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme, dëshmitë e aftësisë profesionale për 

përdoruesit e makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve në tokë (të vlefshme) lëshuar nga 

DPSHTRR; 

- 1 (një) buldozerist, shoqëruar me kontratë pune të vlefshme, dëshmitë e aftësisë profesionale për 

përdoruesit e makinerive të rënda të ndërtimit dhe punimeve në tokë (të vlefshme) lëshuar nga 

DPSHTRR; 

- 6 (Gjashte) shoferë për kamiona (kategoria C minimale), shoqëruar me kontratë pune të vlefshme, 

dëshmitë e drejtimit (të vlefshme) lëshuar nga DPSHTRR; 

 

5. Nga te dhenat e shqyrtuara nga shtojca 8 e vetedeklarimit EO nuk ploteson Kriterin per mjetet e paisjet 

si me poshte: 

Nr Lloji i mjetit/pajisjes teknike Statusi Sasia 

 

 Kamioncine me kapacitet mbajtës 1.5-2 

ton 

Në pronësi ose me qira 1 

 Grejder Me Targa  Në pronësi ose me qira 1 

 Autobetoniere Në pronësi ose me qira 2 

 Autopompë betoni Në pronësi ose me qira 1 

 Buldozer Në pronësi ose me qira 1 

 Autobetoniere Kantieri 2.5m3 Në pronësi ose me qira 1 

 Rrul me peshë  mbi 15 ton Në pronësi ose me qira 2 

 Rrul me peshë mbi 10 ton 

 

Në pronësi ose me qira 1 

 

6. Nuk ka paraqitur dokumentacion per kerkesen e meposhtme te kritereve per kualifikim: 



Ne piken 3.9 te kritereve te vecanta per kualifikim Operatori Ekonomik  duhet te paraqese kontrate 

furnizimi per tubo HDPE dhe PVC, plastike sipas preventivit. Kontrata e tubove te jete e shoqeruar me: 

katalog, te dhenat teknike, makinerite e prodhimit te tubove, QKB, certifikata e cilesise se proves. 

Furnizuesi te jete i pajisur me leje mjedisore lëshuar nga Qendra Kombëtare e   Licensimit KODI III.1.B 

(riciklim plastic), KODI III.1.A (prodhimi i produkteve plastike), KODI III.2.B (perpunimi i plastikes). 

 
7. Nuk ka paraqitur dokumentacion per kerkesen e meposhtme te kritereve per kualifikim: Ne piken 3.10 

te kritereve te vecanta per kualifikim - Operatori ekonomik duhet te kete kontrate noteriale me nje laborator 

testimi te betonit, i cili duhet te jete i akredituar nga organizma kombetar ose nderkombetar sipas 

standarteve SSH ISO/IEC 17025:2017 ”Kerkesa te pergjithshme per Kopetencen e Laboratoreve Testues 

dhe Kalibrues. 

 

Dokumentacioni administrativ- kualifikues, i paraqitur nga operatori ekonomik ” L.T.E Construction ” 

sh.p.k nuk eshte ne perputhje me kerkesat ligjore per kualifikim. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE Meteo shpk, Elbasan Pishaj 

CEKIN Fshati "Cekin",Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan,ndertese private,zona kadastrale 

Nr. 1362,nr .pasurie 6/76,prane uzines & Shendelli Shpk, Fier Fier FIER 

Lagjja"Kastrioti",rruga"Andon Profka",2 kullat Fier], se oferta e paraqitur 48,333,333 [dyzetë e 

tetëmilion e treqind e tridhjetë e tremijë e treqind e tridhjetë e tre]totali i pikëve të marra [_____]  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´. 

  

     

 

[Titullari i Autoritetit Kontraktor] 

ose personi i autorizuar prej tij 

Tomorr Zaimaj 

 

 

 


