
 

 
        REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

     BASHKIA SHIJAK 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

           

18.02.2021 

 

Për : Operatorin ekonomik VËLLEZËRIT HYSA sh.p.k 

Adresa: Fshati Banjë e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buzë lumit Devoll, 500 m nga ura mbi 

lumin Devoll, Elbasan,  zona kadastrale nr.1093, pasuria nr.31/50. 

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur.  

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-77861-11-06-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rehabilitimi i sistemit ujitës, njësia administrative 

Gjepalaj”, me fond limit 12.151.101,68 ( dymbëdhjetëmilionë e njëqind e pesëdhjetë e 

njëmijë e njëqind e një presje gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH,  i vënë në dispozicion nga 

të buxheti i shtetit   dhe me kohëzgjatje 151 ditë  nga dita e nënshkrimit të kontratës  nga ana 

e palëve. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 16.11.2020,  

Numri 101 ] 

 

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

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

1. Operatori  ekonomik NIKA  sh.p.k ,    numri i NIPT-it : J76705047U 

Vlera:  8.325.424 (tetëmilionë e treqind e njëzetë e pesëmijë e katërqind e njëzetë e katër) 

lekë pa TVSH. 

 

2. Operatori  ekonomik L.T.E CONSTRUCTION sh.p.k ,  numri i NIPT-it : L78006801F 

Vlera:  9.094.330 (nëntëmilionë e nëntëdhjetë e katërmijë e treqind e tridhjetë) lekë pa 

TVSH. 

 



3. Operatori  ekonomik SIRETA 2F sh.p.k  numri i NIPT-it : K51501008J 

Vlera: 9.999.999 (nëntëmilionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e nëntëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH. 

 

4. Operatori  ekonomik COLOMBO  sh.p.k  numri i NIPT-it : J82916489E 

Vlera:  10.064.930 ( dhjetëmilionë e gjashtëdhjetë e katërmijë e nëntëqind e tridhjetë) 

lekë pa TVSH. 

 

5. Operatori  ekonomik Shëndelli  sh.p.k  numri i NIPT-it : K07924803N 

Vlera:  10.318.040 ( dhjetëmilionë e treqind e tetëmbëdhjetëmijë e dyzetë) lekë pa  

TVSH. 

 

6. Operatori  ekonomik K.M.K  sh.p.k  numri i NIPT-it : L78223801E 

Vlera:  11.392.240 ( njëmbëdhjetëmilionë e treqind e nëntëdhjetë e dymijë e dyqind  

e dyzetë) lekë pa TVSH. 

 

7. Operatori  ekonomik  BOSHNJAKU.B  sh.p.k  numri i NIPT-it : K72627402H 

Vlera:  11.661.428 ( njëmbëdhjetëmilionë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e njëmijë e 

katërqind e njëzetë e tetë) lekë pa TVSH. 

 

8. Operatori  ekonomik  VËLLEZËRIT HYSA  sh.p.k  numri i NIPT-it : 

K12911201C 

Vlera:  11.543.244 ( njëmbëdhjetëmilionë e pesëqind e dyzetë e tremijë e dyqind e   

dyzetë e katër) lekë pa TVSH. 

 

9. Operatori  ekonomik SENKA  sh.p.k  numri i NIPT-it : J94808405Q 

Vlera:  12.151.056  ( dymbëdhjetëmilionë e njëqind e pesëdhjetë e njëmijë e pesëdhjetë e 

gjashtë) lekë pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. NIKA  sh.p.k ,    numri i NIPT-it : J76705047U  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

a. Mungojne 3 betonieret 500 litershe. 

b. Mungojne 2 autoveteshkarkueset. 

 

2. L.T.E CONSTRUCTION sh.p.k ,    numri i NIPT-it : L78006801F 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

a. Mungon inxhinieri topograf 

b. Mungon buldozieristi, shoqeruar me deshmine e aftesise profesional. 

 



3. SIRETA 2F sh.p.k  numri i NIPT-it : K51501008J  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

a. Formulari i ofertes i referohet nje objekti te ndryshem nga objekti jone i prokurimit. 

b. Nuk e ka ne fushen e veprimtarise objektin e prokurimit. 

c. Mungon vertetimi qe taksat vendore jane shlyer per kestin e pare (6-mujorin e pare) te 

detyrimeve vendore, per vitin 2020. 

d. Buldozieristet, z.Bilal Caraj dhe z.Osman Tota, nuk jane te perfshire ne listepagesen e 

muajit Tetor 2020. 

e. Nje pjese e mjeteve nuk jane te shoqeruara me foto. 

 

4. COLOMBO  sh.p.k  numri i NIPT-it : J82916489E  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

a. Deklarata e disponueshmerise se mjeteve, nuk i referohet objektit tone te prokurimit. 

b. Mungojne 2 tokmak elektrik dhe 2 autoveteshkarkueset. 

c. Subjekti juaj ka nenshkruar me bashkine Shijak kontraten me objekt “Ndertim i rrjetit te 

kanalizimeve ne segmentin ‘4-Rruget Shijak - Ura e Dajlanit Durres’, me nr.7775 prot, 

date 03.09.2020, kontrate e cila eshte zgjidhur per mospermbushje te detyrimeve 

kontraktuale nga ana juaj, me date 08.01.2021, me shkresen nr.141 prot. Persa me siper 

ju, nuk ofroni besueshmeri si operator ekonomik, per realizimin e objektit te prokurimit 

ne fjale. 

 

5. Shëndelli  sh.p.k  numri i NIPT-it : K07924803N 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

a. Nuk e ka ne fushen e veprimtarise objektin e prokurimit.   

b. Mungojne shtojcat, sipas kritereve te vecanta te kualifikimit. 

c. Buldozieristi, z.Fation Aliu, nuk eshte i perfshire ne listepagesen e muajit Tetor 2020. 

d. Autobitumatricja nuk eshte e shoqeruar me foto. 

 

6. K.M.K  sh.p.k  numri i NIPT-it : L78223801E 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

a. Vibratoret e thellesise dhe motosaldatricja paraqitur vetem me fature, pa shoqeruar me 

foto. 

b. Mungojne 2 tokmak elektrik. 

c. Mungon autobitumatricja, ne vend te saj eshte paraqitur kamioncina me targa AA673EM. 

d. Mungon vertetimi qe taksat vendore jane shlyer per kestin e pare (6-mujorin e pare) te 

detyrimeve vendore, per vitin 2020. 

 

 

 



7. BOSHNJAKU.B  sh.p.k  numri i NIPT-it : K72627402H 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

a. Ing.gjeodet z. Perparim Shehu, nuk eshte i perfshire ne listepagesen e muajit tetor 2020 

b. Buldoziseristi z. Xhevahir Dulevic, nuk eshte i perfshire ne listepagesen e muajit tetor 

2020 

c. Mungojne disa nga mjetet dhe pajisjet si: tokmak elektrik, vibrator thellesie, gjenerator, 

gazogjen. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik 

VËLLEZËRIT HYSA  sh.p.k  , me adresë: Fshati Banjë e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buzë 

lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, Elbasan,  zona kadastrale nr.1093, pasuria 

nr.31/50, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej   11.543.244                  ( 

njëmbëdhjetëmilionë e pesëqind e dyzetë e tremijë e dyqind e  dyzetë e katër) lekë pa TVSH   

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Shijak, Lagja Erzen, nr.tel:  

+3555674834342 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, 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 : 09.02.2021. 

 

Ankesa: Po 

Është paraqitur nga operatori ekonomik NIKA sh.p.k me formularin e ankesës datë 

11.02.2021  me prot.tonë nr.1030, date 15.02.2021, i cili me shkresen me prot.tonë nr.1030/2 

datë 17.02.2021  ka hequr dorë nga ankesa e tij. 

Pra,  ankesa e operatorit nuk ka marrë përgjigje duke qenë se operatori është tërhequr nga 

ankesa e tij. 

 

 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

Elton Arbana 

 


