
 
 

Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT (PARAPRAK) 

 [Data 24/10/2022] 

Drejtuar: BOE “NIKA” sh.p.k NUIS J76705047U & “NDERTUESI 2014” sh.p.k NUIS L46827004L. 

Adresa:  Lagjja “Vasil Shanto” sh.p.k,Bulevardi Skëmderbeu, godina 

8-katësh, kati i I-rë,  

               Zona kadastrale 8593, Shkodër. 

   Rruga “Daut Boriçi”, zona kadastrale nr.8594, Shkodër. 
    

 

Procedura e prokurimit: “E hapur”. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Ndërhyrje në zona historike për 

forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, 

fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi 

kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane.”              

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-44146-10-01-2022. 

Fondi i marrëveshjes kuadër:  124,477,691.53 leke pa tvsh.   

Kohëzgjatja e Marreveshjes kuadër /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 ne kosto   X 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim     

 

* * * 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë 

pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1- BOE “NIKA” sh.p.k NUIS J76705047U & “NDERTUESI 2014” sh.p.k NUIS 

L46827004L, Vlera 72,933,955.82 lekë pa tvsh. 

2- BOE “MF INVEST GROUP” sh.p.k NUIS L71830010R & “MANE/S” sh.p.k NUIS 
J64103865K, Vlera 105,185,927.8 lekë pa tvsh. 

3- OE”LEON KONSTRUKSION” sh.p.k NUIS K71820009I, Vlera 118,870,696.75 
lekë pa tvsh. 

4- OE “ARIFAJ” sh.p.k NUIS J76418907K, Vlera 119,879,705 lekë pa tvsh. 
5- OE “ALB TIEFBAU” sh.p.k NUIS J66703049C, nuk ka dorëzur ofertë 

financiare. 

6- BOE “Rroku GUEST” sh.p.k NUIS K87921701H & “KARL GEGA KONSTRUKSION” 
sh.p.k NUIS J66703076W & “B.M-Konstruksion” sh.p.k NUIS J66703048R, 

Vlera 108,140,229.82 lekë pa tvsh. 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm përkatësisht për arsyet e 

mëposhtme: 
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1- OE “ALB TIEFBAU” sh.p.k NUIS J66703049C, skualifikohet, pasi nuk ka 
paraqitur ofertë financiare dhe dokumentet e kërkuara ne DST për të 

vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional. 

2- BOE “Rroku GUEST” sh.p.k NUIS K87921701H & “KARL GEGA KONSTRUKSION” 
sh.p.k NUIS J66703076W & “B.M-Konstruksion” sh.p.k NUIS J66703048R, 

nuk përmbush Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës “2.3.2 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të 

shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, 

lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në 

formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 

16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat 

e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari 

ndërtimi”, e cila duhet te përfshije te gjitha kategoritë sipas 

përcaktimeve në DST per kete procedure prokurimi. Konkretisht asnje 

anetar i bashkimit te Operatorev ekonomikë, nuk permbushin kategorin 

N.S- 14 B  sipas percaktimeve ne DST dhe nuk kane paraqitur marreveshje 

bashkepunimi per kete bashkepunim. Nuk plotesojnë Kriterin per 

kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST 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 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, 

të realizuar nga operatori ekonomik gjatë pese viteve 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 pese 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, ne baze te perqindjes se 

marre persiper, 

Janë kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm; 

1. BOE “NIKA” sh.p.k NUIS J76705047U & “NDERTUESI 2014” sh.p.k NUIS 

L46827004L, Vlera 72,933,955.82 lekë pa tvsh. Totali i pikëve të marra 

199,50 . 

2. BOE “MF INVEST GROUP” sh.p.k NUIS L71830010R & “MANE/S” sh.p.k NUIS 

J64103865K, Vlera 105,185,927.8 lekë pa tvsh. Totali i pikëve të marra 

136,80. 

3. OE”LEON KONSTRUKSION” sh.p.k NUIS K71820009I, Vlera 118,870,696.75 

lekë pa tvsh. Totali pikëve të marra 124,05. 

4. OE “ARIFAJ” sh.p.k NUIS J76418907K, Vlera 119,879,705 lekë pa tvsh. 

Totali pikëve të marra 123,30. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë Ofertusin BOE 

“NIKA” sh.p.k NUIS J76705047U, me adresë Lagjja “Vasil Shanto” 

sh.p.k,Bulevardi Skëmderbeu, godina 8-katësh, kati i I-rë, Shkodër & 

“NDERTUESI 2014” sh.p.k NUIS L46827004L me adresë; Rruga “Daut Boriçi”, 

zona kadastrale nr.8594, Shkodë,  se oferta e paraqitur me vlerë totale 

prej 72,933,955.82 lekë pa tvsh, totali i pikëve të marra ne sistemin e 

prokurimit elektronik [199,50] është identifikuar si fitues (paraprak) 

i procedurës së prokurimit.   
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Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas 

përcaktimeve në  nenin 110 të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, 

“Për Prokurimin Publik´. 

Drejtor Ekzekutiv 

 

Dritan Agolli 

 

 

 

 


