
                

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)  

 

Drejtuar:  Operatorit ekonomik  “ALBA KONSTRUKSION” SHPK 

 

Adresa: Kryqezimi i Rruges Liman Kaba me Prokop Mima,Rezidenca Olimpik,Shkalla nr 3, 

Kati 2 , Tirane, 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e Hapur”, “Rikonstruksioni i rrugës 

“Agallarëve” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-50045-11-15-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Rikonstruksioni i rrugës 

“Agallarëve”. 

Fondi limit: 173,414,674  (njëqind e shtatëdhjetë e tre milion e katërqind e katërmbëdhjetë 

mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër)   lekë pa TVSH. 

 

Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2022, 

miratuar me VKB Nr.166, datë 24.12.2021 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit 

buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 

2022”. 

 

Kohëzgjatja e kontratës: 6 (gjashtë)  muaj kalendarik duke nisur nga data e lidhjes së 

kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Njoftimeve Publike 

Nr.160 datë 21.11.2022. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X  
 



Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. OPERATORI   EKONOMIK “DON JURGE” SHPK    

NIPT  K33005405Q      

Vlera e ofertës: 0 (zero) lekë pa TVSH. 

2.    BASHKIMI I OPERATORËVE EKONOMIKË          “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & 

“ERAL  CONSTRUCTION COMPANY” shpk                                                                

                                                                                                              NIPT  L78006801F    

                                                                                                                                          NIPT  K82230002K 

Vlera e ofertës: 103,936,953 ( njëqind e tre milon e nëntëqind e tridhjetë e gjashtë mijë e 

nëntëqind e pesëdhjetë e tre) 

 

3.    OPERATORI   EKONOMIK                  “ALBA KONSTRUKSION”  SHPK       NIPT  J61812013R 

Vlera e ofertës: 114,481,535.39 (njëqind e katërmbëdhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e 

një mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë pikë tridhjetë e nëntë)  

 

4.   OPERATORI   EKONOMIK                     “KTHELLA” SHPK                            NIPT  J69303023D 

Vlera e ofertës: 119,640,312 (njëqind e nëntëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet mijë e 

treqind e dymbëdhjetë) 

 

5.   OPERATORI   EKONOMIK                    “ALBAVIA” SHPK                              NIPT  J81527001Q 

Vlera e ofertës: 119,973,753.06 (njëqind e nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë 

e tre mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e tre pikë zero gjashtë) 

 

6.  OPERATORI   EKONOMIK                      “BE-IS” SH.P.K                               NIPT  K71412003A 

Vlera e ofertës: 131,645,173 (njëqind e tridhjetë e një milion e gjashtëqind e dyzet e pesë 

mijë e njëqind e shtatëdhjetë e tre) 

7. OPERATORI   EKONOMIK                        “2T  SHPK”                                      NIPT  K01731001M 

Vlera e ofertës: 131,950,845.60 (njëqind e tridhjetë e një milion e nëntëqind e pesëdhjetë 

mijë e tetëqind e dyzet e pesë pikë gjashtëdhjete) 



8. OPERATORI   EKONOMIK                       “SIRETA 2F” SHPK                            NIPT K51501008J 

Vlera e ofertës: 133,333,333 (njëqind e tridhjetë e tre milion e treqind e tridhjetë e tre mijë e 

treqind e tridhjetë e tre) 

9.  OPERATORI   EKONOMIK                   JUBICA & ALMO KONSTRUKSION 

          NIPT  K26529001I                               NIPT J91915001P 

Vlera e ofertës: 140,000,000 ( njëqind e dyzet milion) 

 

 10. OPERATORI   EKONOMIK            “ANCHOR INVESTMENTS” & “A&E” &”AEK MUNELLA”  

NIPT L71421016                             NIPT K49322502N       NIPT J98926001P 
 

Vlera e ofertës: 149,798,926.22  ( njëqind e dyzet e nëntë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e 

tetë mijë e nëntëqind e njëzet e gjashtë pikë njëzet e dy) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm përkatësisht për arsyet e 

mëposhtme: 

 

1. OFERTA E PARAQITUR NGA OPERATORI EKONOMIK “DON JURGE” shpk 

 

 Operatori ekonomik “DON JURGE” shpk nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentacioni i 

kërkuar cka bie në kundërshtim me kërkesat e Dokumenteve Standarte të Tenderit si dhe 

kërkesat ligjore-ekonomike-teknike të përcaktuara sipas Ligjit Nr. 162/2020 “Për 

Prokurimin Publik” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285 datë 19.05.2021, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 

 

2. OFERTA E PARAQITUR NGA BASHKIMI I OPERATORËVE EKONOMIKE “L.T.E 

CONSTRUCTION” SHPK & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” SHPK 

 

 Operatori ekonomik “ERAL CONSTRUSTION” shpk nuk permbush kerkesat e pikes 2.3 

te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, kapaciteti teknk të Dokumenteve Standarte të 

Tenderit ku percaktohet se: “Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën: ..... Janë 

paraqitur disa kontrata me objekt të ngjashëm me vlerë totale 141,420,586.46 leke pa 

TVSH por në varësi të përqindjes së punimeve të marra përsipër në kontratën e 

bashkëpunimit kjo vlerë duhet të ishte 173,969,600 leke pa tvsh. Gjithashtu nuk plotëson 

as kërkesën e parashikuar në pikën 1/a të kësaj kërkese pasi duke qenë operatori me 

përqindjen më të lartë në bashkëpunim, konkretisht 50.16 % nuk plotëson vlerën e punës 

së ngjashme për një objekt të vetëm. Ndërsa për kontraten objekt “Rikonstruksioni i 

Rruges Lekdush-Bence-Tepelene, Loti 2”, nuk eshte paraqitur ne Formulari i Vleresimit 

dhe Akt Kolaudimi. 



 Operatori ekonomik “ERAL CONSTRUCION”shpk, nuk ploteson piken 7, te Kritereve te 

Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik ku percaktohet se: Operatori ekonomik duket te 

kete ne stafin etij je specialit Ekspert Zjarrefikes.........”  pasi nuk është deklaruar ky 

punonjës në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit. 

 Operatori ekonomik “ERAL CONSTRUCION”shpk, nuk ploteson piken 14, te Kritereve 

te Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik ku percaktohet se: Operatori ekonomik 

duhet të paraqesë Çertifikatën e menaxhimit te energjise ISO 50001-2011 (e vlefshme)....” 

pasi nuk ka paraqitur çertifikaten ISO 50001:2011 dhe referuar kontratës së bashkëpunimit 

ky operator ka marrë përsipër kryerjen e të gjitha zërat elektrike sipas preventivit të 

zbatimit të punimeve. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL 

CONSTRUCTION” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 15, Kapaciteti 

Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet: “Dëshmi për mjetet e 

pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit 

ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8)”. Nga verifikimi i 

formularit permbledhes te vetedeklarimit, ne shtojcen e makinerive rezulton se bashkimi i 

operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL CONSTRUCTION” 

shpk, ka deklaruar 1 (nje) Autobot Uji, nga 2 (dy) Autobot Uji te kerkuar ne dokumentat 

standarte te tenderit. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL 

CONSTRUCTION” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 15, Kapaciteti 

Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet: “Dëshmi për mjetet e 

pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit 

ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8)”. Nga verifikimi i 

formularit permbledhes te vetedeklarimit, ne shtojcen e makinerive rezulton se bashkimi i 

operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL CONSTRUCTION” 

shpk, nuk ka deklaruar 2 (dy) Autovinc minimumi 5 Ton. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL 

CONSTRUCTION” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 10, Kapaciteti 

Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet se: “Operatori 

ekonomik duhet te paraqese CV te shoqersie..........Listen e personelit.....Lista e personelit 

duhet te perfshije edhe CV e tyre”. Pasi nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur ne 

sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se operatori ekonomik “ERAL 

CONSTRUCTION” shpk nuk ka paraqitur CV te Shoqerise, listen e personelit si dhe CV 

te personelit. Gjithashtu edhe operatori ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk ka 

paraqitur CV e shoqerise por nuk ka paraqitur ne SPE Listen e personelit si dhe CV te 

personelit. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL 

CONSTRUCTION” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 8, gërma “b” 

Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet se: “2 (dy) 

punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në 

punë”….”. Pasi nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te 

prokurimit rezultoi se në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit është deklaruar 1 

përson përgjegjjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë nga 4 të kërkuar në 

rastin e bashkimit të operatorëve ekonomike.  

 Bashkimi i operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL 

CONSTRUCTION” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 9, Kapaciteti 

Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet se: “2 (dy) punonjës 

me çertifikatë " Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e 

punimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, diplome leshuar nga autoritetet 



pergjegjese shteterore, dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik ….”. Pasi nga verifikimi i 

dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit është deklaruar 1 punonjës elektricist nga 6 të kërkuar. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL 

CONSTRUCTION” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 9, Kapaciteti 

Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet se: “2 (dy) punonjës 

me çertifikatë " Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e 

punimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, diplome leshuar nga autoritetet 

pergjegjese shteterore, dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik ….”. Pasi nga verifikimi i 

dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit është deklaruar 1 punonjës murator nga 6 të kërkuar. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL 

CONSTRUCTION” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 9, Kapaciteti 

Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet se: “2 (dy) punonjës 

me çertifikatë " Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e 

punimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, diplome leshuar nga autoritetet 

pergjegjese shteterore, dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik ….”. Pasi nga verifikimi i 

dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit janë deklaruar 5 punonjës hidraulik nga 6 të kërkuar. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL 

CONSTRUCTION” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 9, Kapaciteti 

Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet se: “2 (dy) punonjës 

me çertifikatë " Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e 

punimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, diplome leshuar nga autoritetet 

pergjegjese shteterore, dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik ….”. Pasi nga verifikimi i 

dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit nuk janë deklaruar  punonjës betonues. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL 

CONSTRUCTION” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 9, Kapaciteti 

Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet se: “2 (dy) punonjës 

me çertifikatë " Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e 

punimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, diplome leshuar nga autoritetet 

pergjegjese shteterore, dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik ….”. Pasi nga verifikimi i 

dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit nuk janë deklaruar  punonjës automakinist. 

 Bashkimi i operatorëve ekonomik “L.T.E CONSTRUCTION” shpk & “ERAL 

CONSTRUCTION” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 9, Kapaciteti 

Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet se: “2 (dy) punonjës 

me çertifikatë " Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e 

punimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, diplome leshuar nga autoritetet 

pergjegjese shteterore, dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik ….”. Pasi nga verifikimi i 

dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se në formularin 

përmbledhës të vetëdeklarimit nuk janë deklaruar  punonjës buldozerist. 

 

3. OFERTA E PARAQITUR NGA OPERATORI EKONOMIKE “BE-IS” SH.P.K 

 

 Operatori ekonomik “BE-IS” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 8, 

gërma “b” Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet 



se: “2 (dy) punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në 

punë”….”. Pasi nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te 

prokurimit rezultoi se në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit është deklaruar 1 

përson përgjegjjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë nga 2 të kërkuar. 

 Operatori ekonomik “BE-IS” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 9, 

Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, ne DST, ku percaktohet se: “2 (dy) 

punonjës me çertifikatë " Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per 

kryerjen e punimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, diplome leshuar nga 

autoritetet pergjegjese shteterore, dëshmi kualifikimi te sigurimit teknik ….”. Pasi nga 

verifikimi i dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se 

në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit janë deklaruar 2 punonjës hidroizolues nga 3 

të kërkuar.  

 Operatori ekonomik “BE-IS” shpk, nuk permbush kerkesat e percaktuara ne piken 10, 

Kapaciteti Teknik, Kriteret e Vecanta te Kualifkimit, " Operatori ekonomik duhet 

paraqesë një CV te shoqerise ku te pasqyrohen te gjitha punet e realizuara gjate aktivitetit 

te tij dhe listë të personelit, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit. Lista e 

personelit te kerkuar duhet të përfshijë dhe CV-të e tyre”. Pasi nga verifikimi i 

dokumentacionit te paraqitur ne sistemin elektronik te prokurimit rezultoi se nuk është 

paraqitur CV dhe lista e personelit.   

 

4. OFERTA E PARAQITUR NGA BASHKIMI I OPERATORËVE EKONOMIKE “ANCHOR 

INVESTMENTS” SHPK & “A&E” SHPK & “AEK MUNELLA” SHPK. 

 

 Pas verifikimit e dokumentacionit te paraqitur ne sisitemin elektronik te prokurimit, 

rezultoi se Bashkimi i operatorëve ekonomike “Anchor Investments” shpk & “A&E” shpk 

& “AEK MUNELLA” shpk, nuk kane paraqitur ndarjen e elementëve që merr përsipër të 

realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit sipas Marreveshjes se Bashkepunimit. Ne 

mungese te ndarjes se zerave te punes te marra persiper, nuk mund te vleresohet mbi 

disponimin e kapaciteteve ekonomike, teknike dhe profesionale. Kjo bie ne kundershtim 

me VKM Nr.285, date 19.05.2021 “Per rregullat e prokurimit publik,” i ndryshuar, neni 

88, pika 3, ku percaktohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë 

kërkesat e parashikuara në nenin 76, të LPP-së, dhe ato të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit. Kërkesat pёr kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato 

teknike, duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen dhe/ose 

natyrёn e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në 

aktmarrëveshje”. 

 

 
                                                           *  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “ALBA 

KONSTRUKSION” SHPK,  me adresë; Kryqezimi i Rruges Liman Kaba me Prokop 

Mima,Rezidenca Olimpik,Shkalla nr 3, Kati 2 , Tirane, oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

114,481,535.39 (njëqind e katërmbëdhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e një mijë e pesëqind e 

tridhjetë e pesë pike tridhjete e nëntë) lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor Bashkia e Tiranës me 

adresë: Sheshi “Skënderbej”, Nd.2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri, Tel/Fax 00355422 



56799, 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 nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda 

afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës 

suaj . 

 

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

PO    JO X 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

 PO    JO  

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

               


