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AUTORITETI PORTUAL DURRËS 

DIVIZIONI JURIDIK 
 

 
 

Nr. ________ Prot.                                                                 Durrës, më  _____/_____/2021 
 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

[Data 19.07.2021] 

 

Drejtuar:  “ASI-2A CO” SHPK; 

Adresa:  Rruga Skenderbeu, Lagjia Bishanake, pallati nr. 18, hyrja nr. 6, Fier. 

 

Procedura e prokurimit/lotit:  “E Hapur e Thjeshtuar”. 

Numri i procedurës/referenca e Lotit:  REF-98504-06-18-2021. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  “Punime në rrjetin e ujrave të shiut dhe ujit të pijshëm në 

Portin e Durrësit”; Kohëzgjatja e kontratës:  1 (një) muaj. 

Buletini i Njoftimeve Publike:  28.06.2021, Nr. 99. 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
 

1. “2 N”SHPK, me NIPT L31615017L; 

- Oferta, në vlerën 3.068.699 (tre milion e gjashtëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë) lekë, pa TVSH. 

2. “ASI-2A CO” SHPK, me NIPT K53002402C; 

- Oferta, në vlerën 2.450.400 (dy milion e katërqind e pesëdhjetë mijë e katërqind) 

lekë, pa TVSH. 

3. “EURONDERTIMI 2000” SHPK, me NIPT K02003001O; 

- Oferta, në vlerën 2.934.351 (dy milion e nëntëqind e tridhjetë e katër mijë e treqind e 

pesëdhjetë e një) lekë, pa TVSH. 

4. “MENI” SHPK, me NIPT J61909018W; 

 - Oferta, në vlerën 3.187.465 (tre milion e njëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e 

katërqind e gjashtëdhjetë e pesë) lekë, pa TVSH. 

5. “S P E K T R I” SHPK, me NIPT J62903555F; 

 - Oferta, në vlerën 2.842.205 (dy milion e tetëqind e dyzet e dy mijë e dyqind e pesë) 

lekë, pa TVSH. 
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6. “SARK” SHPK, me NIPT K52531415H; 

 - Oferta, në vlerën 2.986.679 (dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e 

gjashtëqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë, pa TVSH. 

7. “SHAMO-CONSTRUCTION” SHPK, me NIPT L01326020F; 

 - Oferta, në vlerën 2.923.275 (dy milion e nëntëqind e njëzet e tre mijë e dyqind e 

shtatëdhjetë e pesë) lekë, pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 
 

1. “S P E K T R I” SHPK, me NIPT J62903555F, për arsyet e mëposhtme: 
 

- Nuk përmbush pikën E të "Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit", pasi 

vërtetimi i paraqitur nga OE me nr.prot 606 datë 24.05.2021 i FSHU-Fier nuk vërteton 

pagesën e Muajit Maj 2021, faturë kjo që paguhet nga OE deri më datë 30.06.2021 

sipas Rregullores së OSHEE. Afati për dorëzimin e ofertave nga OE interesues është 

01.07.2021. 
 

2. “MENI” SHPK, me NIPT J61909018W, për arsyet e mëposhtme: 
 

- Nuk përmbush pikën 2.3.1 te Seksionit 2.3 "Kapaciteti Teknik", Paragrafi 2 "Kriteret e 

Vecanta të Kualifikimit", pasi përvoja e mëparshme e paraqitur nga OE dhe 

preventivat bashkëngjitur nuk dëshmojnë ngjashmërinë me objektin e  kësaj procedure 

prokurimi, ku në asnjë zë nuk dëshmohen punimet hidrike, KUZ-KUB-KUN dhe 

ujësjellësa. 
 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik, 

shoqërinë “ASI-2A CO” SHPK, me adresë: Rruga Skenderbeu, Lagjia Bishanake, pallati 

nr. 18, hyrja nr. 6, Fier, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 2.450.400 (dy milion e 

katërqind e pesëdhjetë mijë e katërqind) lekë, pa TVSH, 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´. 

 

 

  DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV 
 

                                    Pirro Vengu 

 
 

 

 

 

 

 

 

Konceptoi: I. Rusi 

 

Pranoi:     O. Dalipi 

 

Miratoi:    A. Marku 
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