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Shtojca 12  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Drejtuar: OE “Bajrami N” shpk, me adrese: Labinot Fushe Xibrake Rruga Elbasan-Xibrake, 

Elbasan 

 

Proçedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar (pune) 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: “Rikonstruksion i ambjenteve te tualetit te shkollave 

projekt i GIZZ”. 

Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-04461-09-02-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                

Fondi limit: 5.481.937 (pesemilion e katerqind e tetedhjete e njemije e nentëqind e tridhjete e 

shtate) lekë (pa tvsh). 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 20 dite nga 

data e lidhjes se kontrates. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [07/09/2021] [32]  

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: 

 

Nr. 
Emri i Operatorit Ekonomik 

ofertues 

NIPT i 

Operatorit 

Ekonomik 

Vlera ofertes pa tvsh 

1 “2N” sh.p.k. L 31615017 L 4 669 374 leke 

2 “Bajram N” sh.p.k.  K 02727202 O 4 999 538 leke 

3 “MENI” sh.p.k. J 61909018 E 4 677 139,6 leke 

4 

BOE-“SAM2016” sh.p.k. & 

“RESTAURIM  GURRA-

KACA” sh.p.k. 

L 62629204 V 

K 18770660 M 
             5 365 123 leke 



Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Operatori Ekonomik “2N” shpk, me NIPT L 31615017 L, nuk ka paraqitur 

dokumentacion te sakte ligjor - administrativ pasi nuk plotëson pikën 2.3.9 te 

kapacitetit teknik “OE duhet te paraqese prane AK mostra per materialet per te cilat 

eshte kerkuar autorizim prodhuesi ose distributori ne daten e hapjes se ofertave.”, tek 

mostrat e sjella nuk ka paraqitur mostër për piletat e dyshemesë dhe sarcineskat, OE ka 

ofertuar me vlere 4.669.374 (katermilion e gjashteqind e  gjashtëdhjete e nëntëmije e 

treqind e shtatëdhjet e katër) leke pa TVSH, nuk kualifikohet. 

2. Operatori ekonomik “MENI” shpk me NIPT J 61909018 E, nuk ka paraqitur 

dokumentacion ligjore administrativ ekonomik financiar të saktë.  

OE nuk ploteson kerkesen te pikes 1,e)f)g) te kritereve te vecanta, pasi nuk ka paraqitur 

deklaratat e kerkuara nga AK, 

OE nuk ploteson kerkesen 2. të kritereve te vecanta, nuk ka paraqitur vërtetim që ka 

paguar taksat vendore. 

OE nuk ploteson kërkesat sipas  pikave  2.3.3 , 2.3.4 dhe 2.3.5 të kritereve të veçanta 

të kualifikimit pasi mungon dokumentacioni shoqërues për personelin inxhinjer (CV, 

librez pune, dipllome) dhe dokumentacionin shoqerues për punonjësit e specializuar. 

OE nuk ploteson kerkesat  e  pikave  2.3.8 dhe 2.3.9 te kritereve te vecanta te 

kualifikimit  nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi dhe mostra te materialeve për 

të cilat eshte kerkuar autorizim prodhuesi ose distributori  dhe ka  ofertën ekonomike 

në vlerën 4.677.139,6 (katermilion e gjashteqind e shtatedhjete e shtate mije e njeqind 

e tridhjete e nente presje gjashte) leke (pa tvsh), operatori, nuk kualifikohet. 

3. BOE “SAM ARS” sh.p.k, me NIPT L 62629204 V& RESTAURIM GURRA- 

KACA  nuk ka paraqitur dokumentacion të saktë ligjore administrativ ekonomiko 

financiar. 

OE nuk ka plotësuar kërkesen sipas pikes 1.0, d),e)g), pasi mungojnë deklarata për 

ofertë të pavarur, për zbatimin e dispozitave ligjore në marrdhënjet e punës, për 

mosangazhimin e kapaciteteve teknike. 

OE nuk ka plotësuar kërkesën sipas pikës 2.3.3 të kritereve të vecanta të kualifikimit. 

Drejtuesi teknik ne licensën e shoqërisë nuk eshte shoqëruar me dokumentat e 

kerkuara,(CV, librez pune, dhe diplomen perkatese). OE nuk ka paraqitur sakte 

grafikun e punimeve (i pafirmosur). OE ka paraqitur ofertën ekonomike në vlerën 

5.365.123 (pese million e treqind e gjashtedhjete e pese mije e njeqind e njezet e tre) 

leke (pa TVSH). BOE “SAM ARS” sh.p.k & “RESTAURIM GURRA- KACA ” 

nuk kualifikohet. 

 

 

 



 

3 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë OE “Bajrami N” shpk, me Nipt K 

02727202 O dhe me adrese: Labinot Fushe Xibrake Rruga Elbasan-Xibrake, Elbasan, se oferta 

e paraqitur me vlerë totale prej 4.999.538 (katermilion e nenteqind e nentedhjete e nentemije e 

peseqind e tridhjete e tete) Leke (pa tvsh) dhe vlere kontrate 5.999.445,6 (pesemilion e 

nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e katërqind e dyzet e pesë presje gjashtë) Lekë (me 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´. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ADMINISTRATORI 

Leli KAJA 
 


