
_______________________________ ________________________________ 

R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA POGRADEC 

 

Nr. ______Prot.                                                                               Pogradec, më        .      . 2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 (      .     . 2021 )  

 

Për : Operatorin ekonomik “REJ” Shpk  me NIPT: J93711608Q me vlerë  oferte  pa TVSH:   

3 877 600 (Tre milion e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind) lekë, me adresë 

Tiranë Zogu i Zi, Qatar Center, kati 2 

 

Proçedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”- “Punë” 

Numri i references së procedurës/lotit: REF-86933-02-12-2021. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Përfundimi i punimeve Rruga e Kabashit”  me fond limit  

3 913 780  (tre milion e nëntëqind e trembëdhjetë  mijë e shtatëqind e tetëdhjetë) lekë, 

kohëzgjatja e kontratës : 2 muaj 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): 

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

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:  

 

1.     “EURONDËRTIMI  2000”      Shpk           NIPT: K02003001O 

Vlera e ofertës pa TVSH:  2 876 200 (dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind) 

lekë. 

 

2.        “REJ”    Shpk                                              NIPT: J93711608Q 

Vlera e ofertës pa TVSH:  3 877 600 (Tre milion e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e 

gjashtëqind) lekë. 

 

U  skualifikua  ofertuesi i  mëposhtëm : 

 

Operatori ekonomik  “EURONDËRTIMI  2000” Shpk me  NIPT K02003001O me vleren e 

ofertës pa TVSH : 2  876 200 (dy milion e tetëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind)           

 Lekë,rezultoi se: 

 

 nuk ka paraqitur deklaratën mbi kontratat e lidhura apo në proces sipas shtojcës 10, kriter i 

cili është i përcaktuar në pikën 2. Kriteret e veçanta të kualifikimit, shkronja “f” të DST. 



 lidhur me stafin kyesor konkretisht me inxhinieren e mjedisit A.H rezulton se nuk figuron në 

listëpagesë për muajin (Janar 2021), kriter i cili është i përcaktuar në pikat 2.3.4 dhe 2.3.5 të 

DST. 

 nuk ka paraqitur kontratë pune të vlefshme (përkatëse) për Drejtuesin Teknik, kriter i cili 

është përcaktuar në pikën 2.3.3, shkronja “a” të DST.  

 nuk ka paraqitur mjetin Grejder, kriter i cili është përcaktuar në pikën 2.3.6 të D.S.T. 

 nuk ka paraqitur për mjetin Autobetoniere leje qarkullimi, certifikatën e kontrollit teknik dhe 

siguracionin e mjetit (të vlefshëm) kriter i përcaktuar në pikën 2.3.6 të D.S.T. 

 nuk ka paraqitur foto të mjeteve (Pompë betoni, prerëse asfalti,kokore, prozhektor) kriter i cili 

është përcaktuar në pikën 2.3.6 të D.S.T. 

 

Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 45 dhe nenit 46 "Kualifikimi i ofertuesve", operatori 

ekonomik “EURONDËRTIMI  2000” Shpk  me numër  NIPT: K02003001O, skualifikohet. 

 

Duke iu referuar proçedures së lartpërmendur, informojmë se eshte identifikuar si operator 

ekonomik i suksesshem: 

 

Operatorin  ekonomik “REJ” Shpk  me NIPT: J93711608Q me vlerë  oferte  pa TVSH:   

3 877 600 (Tre milion e tetëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind) lekë me adresë 

Tiranë Zogu i Zi, Qatar Center, kati 2. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Pogradec, me adresë: Bulevardi “Reshit 

Çollaku” lagjja nr. 2  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 

ditëve nga dita e marrjes/publikimit ne APP të këtij njoftimi.  

 

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe procedura e prokurimit do te anullohet 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  16.03.2021 

Ankesa: JO 

 

      KRYETAR 

Ilir  XHAKOLLI 

 

(PERSONI I AUTORIZUAR NË USHTRIM                                                           

TË KOMPETENCAVE TË DELEGUARA )                        

       SEKRETAR I PËRGJITHSHËM 

                     Klajda GUSHO 


