
      FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

 

Nr.35/4prot        Durrës, më 31.03.2021 

 

 

Për: IDK-Konstruksion Shpk,  

Adresa: Rruga Zaja, Koder Berxull, Autostrada Tirane-Vore, Km.12 

Procedura e prokurimit: “Blerje Beton 2021”, 

Numri i referencës së procedurës: REF-86733-02-11-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sipas grafikut të lëvrimit dhe sasisë, afati 9muaj (deri dhjetor 

2021) 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [15.Shkurt.2021]  

[Numri  21] 

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

 

 

Njoftojmё se, kanё qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.       Biba –X shpk                 K32618815N 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  7.920.000 (shtate milion e nenteqind e njezetmije ) lekë pa tvsh. 

          (me numra dhe fjalë) 

 

 

2. Korabi 2007 shpk         K71523008G 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 8.082.800 (tete milion e tetedhjete e dymije e teteqind) leke pa tvsh 

(me numra dhe fjalë) 

 

 

3. I.D.K konstruksion                                                  K51408016J 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 8.250.000 (tete milion e dyqind e pesedhjetemije) leke pa tvsh 

(me numra dhe fjalë) 

 

 



 

 

4. Alesio 2014 shpk                                                    L41713003M 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 8.305.000 (tete milion e treqind e pesemije) leke pa tvsh 

(me numra dhe fjalë) 

 

 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Biba –X shpk me vlere te ofertes ekonomike 7.920.000 leke pa tvsh, nuis K32618815N 

2.Korabi 2007 shpk me vlere te ofertes ekonomike 8.082.800 leke pa tvsh, nuis K71523008G 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1- Ofertuesi Biba–X shpk me vlere te ofertes ekonomike 7.920.000 leke pa tvsh, nuis 

K32618815N 

Referuar nenit 45 ligji 9643, date 20.11.2006 ‘’ Per Prokurimin Publik’’ certifikata e z. Barush 

Biba eshte ne kundershti me nenin sa me siper. 

Gjithashtu konstatohet që nuk jeni të paisur me karte teknologjike, për prodhim asfaltobetoni dhe 

raportin përkatës sipas Neni 43 pika 2 te VKM Nr.612 , date 05.09.2012 për dispozitat zbatuese 

të Ligjit “ Per akcizat” , kjo sipas VKM Nr 434 , datë 20.05.2015 “ Për Përcaktimin E 

Normativave Për Firot , Humbjet , Dëmtimet Dhe Skarcot Gjatë Prodhimit , Magazinimit , 

Transportimit etj . Të Njohura Për Qëllime Fiskale“ pika 1 ; 7; 8. 

Oferta juaj skualifikohet. 

KVO vendos qe ofertuesi te moskualifikohet. 

 

2- Ofertuesi Korabi 2007 shpk me vlere te ofertes ekonomike 8.082.800 leke pa tvsh, nuis 

K71523008G. Konstatohet që nuk jeni të paisur me karte teknologjike, për prodhim asfaltobetoni 

dhe raportin përkatës sipas Neni 43 pika 2 te VKM Nr.612 , date 05.09.2012 për dispozitat 

zbatuese të Ligjit “ Per akcizat” , kjo sipas VKM Nr 434 , datë 20.05.2015 “ Për Përcaktimin E 

Normativave Për Firot , Humbjet , Dëmtimet Dhe Skarcot Gjatë Prodhimit , Magazinimit , 

Transportimit etj . Të Njohura Për Qëllime Fiskale“ pika 1 ; 7; 8.,  

Oferta juaj skualifikohet. 

KVO vendos qe ofertuesi te moskualifikohet. 
 

 

 

* * * 

 



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë IDK-Konstruksion Shpk Adresa: 

Rruga Zaja, Koder Berxull, Autostrada Tirane-Vore, Km.12, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 8.250.000 (tete milion e dyqind e pesedhjetemije) leke pa tvsh /pikët totale të 

marra  [max]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

     

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndërmarrja Rruga Durrës, [Mentor Beqiraj, tel: 

0672033141, toribeqiraj@gmail.com ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do 

t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një 

vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 23.03.2021 

 

Ankesa: ka ose jo_____JO_________ 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

           

ALION HYSKO 


