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BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA LIGJORE 

SEKTORI PROKURIMEVE 

 

Nr. _________prot.                                                                           Durrës, më___.___.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

                                                                                                                                

Lënda : Formulari i Njoftimit të Fituesit 

 

Për: BOE S.M.O UNION Adresa: Shkodër Beltojë & BLERIMI sh.p.k. Adresa: Elbasan Shirgjan 

MJEKES Fshati Mjekes. Zona Topcias, rruga Elbasan-Cerrik km 4-t, prane lumit Shkumbin. 

 

Procedura e prokurimit: Proçedurë “E hapur” Punë. 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-84727-01-25-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion rruga Tepelena, me fond limit: 49.988.500 lekë, sasia 

sipas preventivit, afati 84 ditë.    

Publikime të mëparshme(nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike. [Nr.14 datë 01 Shkurt 2021]  

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

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. “SHKELQIMI 07”    K68121808W 

Vlera 28’300’000 (njëzet e tetë milion treqind mijë) lekë 

2. L.T.E CONSTRUCTION   L78006801F 

Vlera 28’762’836 (njëzet e tetë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë  e tetëqind e tridhjetë e gjashtë) 

lekë 

3. S.M.O UNION J66902042Q 

+ BLERIMI sh.p.k J62903384G  

Vlera 30’844’437 (tridhjetë milion tetëqind e dyzet e katër mijë e katërqind e tridhjetë e shtatë) lekë 

4. BE –IS SH.P.K    K71412003A 

Vlera 31’432’543 (tridhjetë e një milion e katërqind e tridhjetë e dy mijë e pesëqind e dyzet e tre) lekë 

5. K.M.K     L78223801E     

Vlera 31’571’974 (tridhjetë e një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e një mijë e nëntëqind shtatëdhjetë e 

katër) lekë 
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6. COMPANY RIVIERA 2008   K81716011V 

Vlera 32’237’749 (tridhjetë e dy milion e dyqind e tridhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e dyzet e nëntë) 

lekë 

7. BEQIRI     J98624801V 

Vlera 32’699’976 (tridhjetë e dy milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e 

gjashtë) lekë 

8. ERIL B&B      L81426509M 

+ LLAZO        K24218401K 

Vlera 33’888’786 (tridhjetë e tre milion e tetëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e gjashtë) 

lekë 

9. EURONDERTIMI 2000   K02003001O 

Vlera 33’944’964 (tridhjetë e tre milion e nëntëqind e dyzet e katër mijë e nëntëqind gjashtëdhjetë e 

katër) lekë 

10. BESTA     J62903182B 

Vlera 35’282’300 (tridhjetë e pesë milion e dyqind e tetëdhjetë e dy mijë e treqind) lekë 

11. Braka Construction   L61906505UI      

Vlera 37’269’267 (tridhjetë e shtatë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e 

shtatë) lekë 

12. AL – ASFALT    K81511508A     

Vlera 37’640’784 (tridhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e dyzet mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e katër) lekë 

E njejta oferte dhe te Shen Pjeter 

13. ALB-KON    K06626411C    

Vlera 38’160’697 (tridhjetë e tetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë shtatë) 

lekë 

14. KEVIN CONSTRUKSION  K71401004W    

Vlera 39’419’001 (tridhjetë e nëntë milion e katërqind e nëntëmbëdhjetë mijë e një) lekë 

E njejta oferte dhe te Shen Pjeter 

15. VELLEZERIT HYSA   K12911201C      

Vlera 40’802’698 (dyzet milion e tetëqind e dy mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tetë) lekë 

16. Shendelli     K07924803N     

Vlera 42’944’391 (dyzet e dy milion e nëntëqind e dyzet e katër mijë e treqind e nëntëdhjetë e një) lekë 

17. GLAVENICA    K17710805A      

Vlera 43’329’212 (dyzet e tre milion e treqind e njëzet e nëntë mijë e dyqind e dymbëdhjetë) lekë 

18. DION-AL     K67917301H       

Vlera 43’394’104 (dyzet e tre milion e treqind e nëntëdhjetë e katër mijë e njëqind e katër) lekë 

19. K A C D E D J A    K51712017A      

Vlera 44’603’189 (dyzet e katër milion e gjashtëqind e tre mijë e njëqind e tetëdhjetë nëntë) lekë 

20. BOSHNJAKU.B    K72627402H 

Vlera 45’865’426 (dyzet e pesë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e katërqind e njëzet e 

gjashtë) lekë. 

21. PEPA GROUP GROUP   L42215009L   
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Vlera 47’339’050 (dyzet e shtatë milion e treqind e tridhjetë e nëntë mijë e pesëdhjetë) lekë. 

22. ALESIO- 2014 L37311801K 

Vlera 48’008’123 (dyzet e tetë milion e tetë mijë e njëqind e njëzet e tre) lekë 

23. ELDA-VL     K67106202W 

Nuk ka paraqitur ofertë  

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 

 

1. ELDA-VL     K67106202W 

2. “SHKELQIMI 07”    K68121808W 

3. L.T.E CONSTRUCTION   L78006801F 

4. K.M.K     L78223801E     

  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

 

-Për operatorin ekonomik ELDA-VL i cili nuk ka paraqitur ofertë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, 

gjatë shqyrtimit dhe vleresimit të dokumetacionit për përmbushjen e kritereve për kualifikim, të 

përcaktuara në dokumentet e tenderit, vlereson se ofertuesi nuk ka përmbushur kriteret për kualifikim të 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

KVO vendos qe operatori  ekonomik  ELDA-VL të  mos kualifikohet. 

 

- Në përgjigje të kërkesës për të justifikuar çmimin anomalisht të ulët, ofertuesi “SHKELQIMI 07” me 

vlerë të ofertës 28’300’000 lekë, ka paraqitur argumentimin e ofertës anomalisht te ulët, por duke qene se 

kryetari i KVO dhe disa anetare te KVO kane qene te njejte ne disa procedura qe ofertuesi ka marre pjese dhe 

eshte klasifikuar si fitues ne njeren prej procedurave, rezulton se nuk ploteson kriteret per kualifikim pasi ka 

paraqitur te njejtin: Stafin teknik te shoqërisë dhe dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, ne procedura prokurimi 

te kryera ne te njejten kohe por ne objekte te ndryshme (referuar auditimit te KLSH-së nr.775/1 prot. date 

10.09.2020, Akt konstatimit nr 9 protokolluar ne bashkine Durres nr.11239/31 date 03.12.2020). 

KVO vendos qe ofertuesi “SHKELQIMI 07”  te mos kualifikohet. 

 

- Në përgjigje të kërkesës për të justifikuar çmimin anomalisht të ulët, ofertuesi L.T.E CONSTRUCTION 

me vlerë të ofertës 28’762’836 lekë, ka paraqitur argumentimin e ofertës anomalisht te ulët, por duke qene 

se kryetari i KVO dhe disa anetare te KVO kane qene te njejte ne disa procedura qe ofertuesi ka marre pjese 

dhe eshte klasifikuar si fitues ne njeren prej procedurave, rezulton se nuk ploteson kriteret per kualifikim pasi 

ka paraqitur te njejtin: Stafin teknik te shoqërisë dhe dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, ne procedura 

prokurimi te kryera ne te njejten kohe por ne objekte te ndryshme (referuar auditimit te KLSH-së nr.775/1 

prot. date 10.09.2020, Akt konstatimit nr 9 protokolluar ne bashkine Durres nr.11239/31 date 03.12.2020). 

KVO vendos qe ofertuesi L.T.E CONSTRUCTION te mos kualifikohet. 
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- Në përgjigje të kërkesës për të justifikuar çmimin anomalisht të ulët, ofertuesi K.M.K me vlerë të 

ofertës 31’571’974 lekë, nuk ju pergjigj ofertes anomalisht te ulet, verifikuar prane protokollit te Bashkise, 

ku rezultoi se kjo pergjigje nuk ka ardhur prane Autoritetit Kontraktor si dhe ne sistemin e prokurimit 

elektronik (bashkangjitur mesazhi elektronik i SPE, ku duket qarte se mungon pergjigjia), ku sipas 

legjislacionit kerkohet te japi zyrtarisht informacion me shkrim.   

Bazuar ne Ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 te ndryshuar neni 56, Vendim nr.914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave te prokurimit publik” te ndryshuar neni 66 “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”. 

KVO vendos qe ofertuesi K.M.K  te mos kualifikohet. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: BOE S.M.O UNION Adresa: Shkodër 

Beltojë & BLERIMI sh.p.k. Adresa: Elbasan Shirgjan MJEKES Fshati Mjekes. Zona Topcias, rruga 

Elbasan-Cerrik km 4-t, prane lumit Shkumbin, se oferta e paraqitur me një vlerë të pergjithshme prej: 

30’844’437(tridhjetë milion tetëqind e dyzet e katër mijë e katërqind e tridhjetë e shtatë) lekë është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 
 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Durres, Sheshi “Liria” Durrës, tel/fax 052222310, 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) diteve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. 
 

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

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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 19.03.2021.  

Ankesa: ka ose jo __ Jo __ 
 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë_________ 

 

 

 
 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ZËVËNDËSKRYETAR 

Emiriana Sako 

 

 

 

 

 

 
 


