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BASHKIA KRUJË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për: [BASHKIMI I OPERATOREVE EKONOMIK  : ‘’BABASI COO’’ sh.p.k,  me nr NIPT-i 
J74517209B, me adrese Fushe - Kruje, Km 2 i rruges nacionale Fushe - Kruje - Kruje , ndertese 
private, 2 kateshe, me administrator Z Pellumb Babasi + ‘’KLAJGER KONSTRUKSION ‘’sh.p.k 

me nr NIPT-i K51423028P, me adrese Kamez Bathore Bathore 6, Kamez(Prane Kopeshtit te femijeve 
Bathore 6), me administrator Z Sadik Lumi, perfaqesues I BOE subjekti ‘’BABASI COO’’ sh.p.k.] 
 

 Procedura e prokurimit:  : E  Kufizuar”,  në formen e Marrëveshjes Kuadër në kuadër të 

procesit të rindërtimit.    

 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83800-01-11-2021 
 Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shembja e objekteve te demtuara nga termeti i dates 

26.11.2019, dhe transportimi i materialeve(inerteve) te dala nga shembja e te tyre, ne kuader 
te procesit te rindertimit’’. 

 Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati kohor për ekzekutimin: Kohëzgjatja e 
Marrëveshjes Kuadër do të jetë  per nje afat maksimal prej 12(dymbedhjete) muaj nga data e 
nenshkrimit te marreveshjes kuader .  

 Fondi limit  / vlera e përafërt e kontratës /marrëveshjes kuadër: 72’377’718  (shtatedhjete e 

dy milion e treqind e shtatedhjete e shtate mije e shtateqind e tetembedhjete  ) lekë pa TVSH  

 Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 
 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  X oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët  

 
* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
1.Bashkimi i Operatoreve Ekonomik : ‘’A.L-ASFALT’’ sh.p.k , me nr NIPT-i K81511508A, me 
adrese Xhafzotaj SALLMONE Rruga Hoxheve, Zona kadastrale 3852, Nr pasurie 19/36 dhe 
administrator te shoqerise Z Astrit Varaku +’’ALB KORCA 2002’’ sh.p.k , me nr NIPT-I 
K34004003T me adrese Korce Pojan Zemblak Lagjja Qender, Rruga Nacionale Km I, Zona 
Kadastrale 3903, Nr. Pasurie 155/13, Prane Nenstacionit Zemblak, dhe administrator Z Arian 
Myrtollari., perfaqesues i BOE subjekti ‘’A.L-ASFALT’’ sh.p.k 
2.Bashkimi i Operatoreve Ekonomik  : ‘’BABASI COO’’ sh.p.k,  me nr NIPT-i J74517209B, me 
adrese Fushe - Kruje, Km 2 i rruges nacionale Fushe - Kruje - Kruje , ndertese private, 2 kateshe, me 
administrator Z Pellumb Babasi + ‘’KLAJGER KONSTRUKSION ‘’sh.p.k me nr NIPT-i 
K51423028P, me adrese Kamez Bathore Bathore 6, Kamez(Prane Kopeshtit te femijeve Bathore 6), 
me administrator Z Sadik Lumi, perfaqesues I BOE subjekti ‘’BABASI COO’’ sh.p.k. 
3.Operatori Ekonomik subjekti :’’BAMI’’ sh.p.k, me adrese ne Fushe Krujë Kameras me 
administrator Z. Besnik Bami , me NIPT J94416206R  
4.Operatori Ekonomik subjekti: ‘’BIBA-X’’ sh.p.k , me nr NIPT-i K32618815N, me adrese Tirane 
Lekaj HARIZAJ Fshati Kryeluzaj, , Pika Inerte 50m prane Karburant ''EURODRIN'', me 
administrator Barush Biba. 
5.Operatori Ekonomik subjekti: ‘’S I R E T A 2F’’ sh.p.k , me nr NIPT-i K51501008J, me adrese 
Tirane Paskuqan Lagjia Babrru Fushe, Komuna Paskuqan, me administrator Z Fatime Pali.  
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Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 
 

 Ne fazen e pare te vleresimit nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar 
 

* * * 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik  : ‘’BABASI COO’’ sh.p.k,  me nr NIPT-i J74517209B, 
me adrese Fushe - Kruje, Km 2 i rruges nacionale Fushe - Kruje - Kruje , ndertese private, 2 
kateshe, me administrator Z Pellumb Babasi + ‘’KLAJGER KONSTRUKSION ‘’sh.p.k me 

nr NIPT-i K51423028P, me adrese Kamez Bathore Bathore 6, Kamez(Prane Kopeshtit te 
femijeve Bathore 6), me administrator Z Sadik Lumi, perfaqesues I BOE subjekti ‘’BABASI 

COO’’ sh.p.k. 
 Vlera e ofertese ekonomike= 71’845’373.3(shtatedhjete e nje milion e teteqind e dyzet e pese 

mije e treqind e shtatedhjete e tre presje tre) leke pa t.v.sh 
        Piket e vleresuara=100(njeqind ) pike  
2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik : ‘’A.L-ASFALT’’ sh.p.k , me nr NIPT-i K81511508A, 

me adrese Xhafzotaj SALLMONE Rruga Hoxheve, Zona kadastrale 3852, Nr pasurie 19/36 
dhe administrator te shoqerise Z Astrit Varaku +’’ALB KORCA 2002’’ sh.p.k , me nr NIPT-
I K34004003T me adrese Korce Pojan Zemblak Lagjja Qender, Rruga Nacionale Km I, Zona 
Kadastrale 3903, Nr. Pasurie 155/13, Prane Nenstacionit Zemblak, dhe administrator Z Arian 
Myrtollari., perfaqesues i BOE subjekti ‘’A.L-ASFALT’’ sh.p.k 

 Vlera e ofertes ekonomike= 72’026’407(shtatedhjete e dy milion e njezet e gjashte mije e 

katerqind shtate) leke pa t.v.sh 
Piket e vleresuara= 94.14(nentedhjete e kater presje katermbedhjete) pike  

 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
Nuk ka operatore ekonomik te skualifikuar ne fazen e II. 

 
* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [  Bashkimi i Operatoreve Ekonomik: 
‘’BABASI COO’’ sh.p.k,  me nr NIPT-i J74517209B, me adrese Fushe - Kruje, Km 2 i rruges 
nacionale Fushe - Kruje - Kruje , ndertese private, 2 kateshe, me administrator Z Pellumb Babasi + 
‘’KLAJGER KONSTRUKSION ‘’sh.p.k me nr NIPT-i K51423028P, me adrese Kamez Bathore 
Bathore 6, Kamez(Prane Kopeshtit te femijeve Bathore 6), me administrator Z Sadik Lumi, 
perfaqesues I BOE subjekti ‘’BABASI COO’’ sh.p.k  ] se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e 
vlerësuar me 100(njeqind ), pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Kruje , Qender Sheshi Mustafa Merlika(Kruja), 
kati i II Zyra e Protokollit] sigurimin e kontratës 15%, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 
brenda 5(pese) ditëve,  nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet 
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në 

klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 
72’026’407(shtatedhjete e dy milion e njezet e gjashte mije e katerqind shtate) leke pa t.v.sh 
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Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë :18.02.2021 
 
Ankesa: ka ose jo:Nuk ka  
 
Në fazën e parë të procedurës së prokurimit nuk ka pasur ankesa. 

 
 

BASHKIA DURRËS 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

Për:  ERALD-G       

Adresa: Diber Maqellare HERBEL Zyra në katin e parë, banesa 2- katëshe në lindje të fshatit 
herbel, Komuna Maqellarë 

 

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-84526-01-21-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  

"Mbikqyrje Riforcimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të cilat janë klasifikuar si objekte me 
dëmtime të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore dhe që nuk duhen rindërtuar 
nga e para”, në kuadër të procesit të rindërtimit, me fond limit: 2.970.171 (dy milion e nëntëqind e 
shtatëdhjetë mije e njëqind e shtatedhjetë e një) lekë, dhe kohëzgjatja e kontratës 180 ditë 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

* * * 

Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar:  
 
1. ELITE STUDIO+ARABEL STUDIO  NUIS- L91721507E+ L51812001S 
2. ERALD-G      NUIS- K36306784K 
3. G B Civil Engineering    NUIS- L51825011V 
4. INFRATECH     NUIS- K91628001D 
5. NOVATECH STUDIO    NUIS- L01717030C 
6. STUDIO SERVICES “K-SA”   NUIS- L71305518R 
7. ZENIT&CO     NUIS- K61731002D 
 

* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 

1. G B Civil Engineering    NUIS- L51825011V 
Vlera: 2.411.309 (dy milion e katërqind e njëmbëdhjetë mijë e treqind e nëntë) lekë  

 
2. ERALD-G     NUIS- K36306784K 
Vlera: 2.660.127 (dy milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë mijë e njëqind e njëzet e shtatë) lekë 


