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Nr. ……………………… Prot       Tiranë, më ____.____. 2021 
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje  

 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

Për: JV “SMO Union“ sh.p.k, NIPT J66902042Q & “SMO Vataks“ sh.p.k, NIPT L47022001J, me adresë: 

Shkodër, Berdicë Beltojë, Rruga Nacionale Shkodër - Lezhë, km 4. 
 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur, me mjete elektronike. 
 

Numri i referencës së procedurës/lotit: NR.REF -76460-10-22-2020. 

 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i tuneleve dhe galerive ndihmëse (Aksesit) në Digën HEC 

Koman”. 
 

Fondi limit: 86,011,817 (Tetëdhjetë e gjashtë milion e njëmbëdhjetë mijë e tetëqind e shtatëmbëdhjetë) 
Lekë pa TVSH. 

 

Burimi i financimit: Me të ardhurat e vetë KESH sh.a. 
 
Kontrata do të realizohet në një afat: 7 (shtatë) muaj, (sipas grafikut te punimeve). 

 
Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Nr.91 datë 26/11/2020. 

 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Çmimi më i ulët.   

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi 4 (katër) Operator Ekonomik me vlerë të 
ofertës si më poshtë: 

 
1) JV “BE-IS” sh.p.k, NIPT K71412003A & “2T” sh.p.k, NIPT K01731001M, me vlerë të ofertës 70,472,157 

(Shtatëdhjetë milion e katërqind e shtatëdhjetë e dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH; 

 
2) OE Sireta 2F sh.p.k, NIPT K51501008J, me vlerë të ofertës 72,222,222 (Shtatëdhjetë e dy milion e 

dyqind e njëzetë e dy mijë e dyqind e njëzetë e dy) Lekë pa TVSH; 
 

3) JV “SMO Union“ sh.p.k, NIPT J66902042Q & “SMO Vataks“ sh.p.k, NIPT L47022001J, me vlerë të 
ofertës 76,581,555 (Shtatëdhjetë e gjashtë milion e pesëqind e tetëdhjetë e një mijë e pesëqind e 

pesëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH; 

 
4) JV “Curri” sh.p.k, NIPT J67902718S & “Xhengo“ sh.p.k, NIPT J641031718M, me vlerë të ofertës 

81,496,773.75 (Tetëdhjetë e një milion e katërqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e 
shtatëdhjetë e tre pikë shtatëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH; 

 

 
Janë skualifikuar ofertat e ofertuesëve si më poshtë꞉  
 

1- JV “BE-IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, pasi, nuk plotëson kriterin për kapacitetin teknik, pika 2.3.13 në DT. 

2- OE “SIRETA 2F” sh.p.k pasi : 

 Nuk plotëson kriterin për kapacitetin teknik, pika 2.3.13 në DT. 
 Shtojca  8 dhe shtojca 11 janë te palexueshme.  

 Formulari i ofertes (shtojca 1) nuk është plotësuar sipas pëshkrimit të formularit të ofertës ekonomike. 
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3. JV “Curri” sh.p.k & “Xhengo” sh.p.k, pasi formulari i ofertës shtojca 1 (një) nuk është plotësuar sipas 

pëshkrimit të formularit të ofertës ekonomike. 
 

Është kualifikuar si e vlefshme, oferta e ofertuesit: JV “SMO Union“ sh.p.k, NIPT J66902042Q & 

“SMO Vataks“ sh.p.k, NIPT L47022001J, pasi kanë paraqitur ofertën konform kërkesave të Dokumentave 
të Tenderit. 

* * * 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur informojmë JV “SMO Union“ sh.p.k, NIPT J66902042Q & “SMO 
Vataks“ sh.p.k, NIPT L47022001J, me adresë: Shkodër, Berdicë Beltojë, Rruga Nacionale Shkodër - Lezhë, 

km 4, se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 76,581,555 (Shtatëdhjetë e gjashtë milion e 
pesëqind e tetëdhjetë e një mijë e  pesëqind e pesëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta 

e suksesshme.  

 

Rrjedhimisht jeni i lutur të paraqisni pranë KESH sh.a, në adresë: Rr. Viktor Eftimiu, Blloku "Vasil Shanto", 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 16/12/2020. 

Ankesa: Po. 

Kanë marrë përgjigje në datë: 24/12/2020.  

Ankesa në KPP: Po. 

 

 

 

ADMINISTRATORI 

                                                                              BENET BECI 

 

 

 

 

 

 

 

 


