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Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

[Data 07.12.2021] 

Për: OE “LLAZO” sh.p.k., NUIS K24218401K, me adresë; Rruga 

Kemishtaj, zona kadastrale 1197, nr pasurie 3/21, Bishqethem, 

Lushnje 

 

Procedura e prokurimit: “Tender i Hapur elektronik. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti Loti 1 “Ngritja e fermës 

organike 44 ha me bimë medicinale", në Bashkinë Belsh” 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-10080-11-01-2021 

 

Kohëzgjatja e kontratës 12 muaj. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri]. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim    

* * * 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë 

pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. OE “LLAZO” shpk, NUIS K24218401K, Vlera 27 852 342 (njezetë e 
shtatë milion e tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë e treqind e dyzetë 

e dy) lekë pa tvsh, 

2. OE “DION-AL” shpk, NUIS K67917301H, Vlera 31 114 911,08 (tridhjetë 
e një milion e njëqind e katërmbëdhjetë mijë e nëntëqind e 

njëmbëdhjetë presje zero tetë) lekë pa tvsh, 

3. BOE “6D-Plan” shpk NUIS L62717405H & “MF INVEST GROUP” shpk, NUIS 
L71830010R Vlera, 26 296 850 (njezetë e gjashtë milion e dyqind e 

nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh. 

 

* * * 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

- BOE “6D-Plan” shpk NUIS L62717405H & “MF INVEST GROUP” shpk, NUIS 

L71830010R, për arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin 

teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket  

"Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë 

të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 
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40% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të 

realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data 

e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme 

deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e 

marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit 

të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se 

dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Konkretisht 

asnjë prej kontratatave te paraqitura nga BOE “6D-Plan & MF Invest 

Group” nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk 

përmbushin karakteristikat e kontratës në nature, kompleksitet dhe 

metodologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga BOE nuk është e 

ngjashme pasi produkti është i ndryshëm. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE “LLAZO” 

sh.p.k., NUIS K24218401K, me adresë; Rruga Kemishtaj, zona kadastrale 

1197, nr pasurie 3/21, Bishqethem, Lushnje, se oferta e paraqitur, me 

një vlerë të përgjithshme prej 27 852 342 (njezetë e shtatë milion e 

tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë e treqind e dyzetë e dy) lekë pa tvsh, 

pikët totale të marra 285,60 është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas 

përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, 

“Për Prokurimin Publik´. 

 

 

 

 

Dritan AGOLLI 

 

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

 

 


