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BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr._________prot.                                                                    Durrës, më_____._____.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

Drejtuar: 2 N, Adresa: Paskuqan, Lagja “Paskuqan Fushe”, Rruga “Demokracia”, Pallati 

Nr.2, Kati i Pare. 

 

Procedura e prokurimit/lotit:  Procedurë e Hapur (punë). 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:  REF-01870-07-28-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion i godinës së Bashkisë”, me fond limit: 

24.999.700 lekë, sasia: sipas preventivit, afati: 56 ditë. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Nr. 117 date 02 

Gusht 2021] 

 

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. “SARDO”                                                             K13120402W 

Vlera 16.917.100 (gjashtembedhjetë milion e nentëqind e shtatembëdhjetë mijë e njëqind) 

lekë. 

2. 2 N                                                               L31615017L   

Vlera 18.485.283 (tetëmbedhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e pesë mijë e dyqind e 

tetëdhjetë e tre) lekë. 

3. Shendelli                                           K07924803N 

Vlera 18.959.740 (tetëmbedhjetë milion e nentëqind e pesëdhjetë e nentë mijë e shtatëqind 

e dyzëtë) lekë. 

4. K.M.K                                                                      L78223801E 
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Vlera 19.122.570 (nentëmbedhjetë milion e njëqind e njëzetë e dy mijë e pesëqind e 

shtatëdhjetë) lekë. 

5. LIQENI VII                                                        K01730502W                            

Vlera 19.999.464 (nentëmbedhjetë milion e nentëqind e nentëdhjetë e nentë mijë e 

katërqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë. 

6. VALONA KOSTRUKSION     K26330202E 

Vlera 20.880.360 (njëzetë milion e tetëqind e tetëdhjetë e mijë e treqind e gjashtëdhjetë) 

lekë. 

7. DAJTI PARK 2007   K11507003S  

Vlera 20.974.890 (njëzetë milion e nentëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e tetëqind e  

nentëdhjetë) lekë. 

8. LEON KONSTRUKSION  K71820009I  

Vlera 21.108.500 (njëzetë e një milion e njëqind e tetë mijë e pesëqind) lekë. 

9. EUROVIA SHPKNJ L91426009G 

+ SINDER AB K01531003W 

Vlera 21.472.263 (njëzetë e një milion e katërqind e shtatëdhjetë e dy mijë e dyqind e 

gjashtëdhjetë e tre)  lekë. 

10. MENI   J61909018W 

+XHENGO   J64103171M 

Vlera 21.865.880 (njëzetë e një milion e tetëqind e gjashtëdhjetë  e pesë mijë e tetëqind e 

tetëdhjetë lekë. 

11. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE     K81314023A 

Vlera  22.483.525 (njëzetë e dy milion e katërqind e tetëdhjetë  e tre mijë e pesëqind e 

njëzetë e pesë) lekë. 

12. SARK          L78006801F 

Vlera 22.511.048 (njëzetë e dy milion e pesëqind e njëmbëdhjetë  mijë e dyzetë e tetë ) 

lekë. 

13. ELDA-VL     J62426002Q 

Nuk ka paraqitur oferte. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1 . “SARDO”         K13120402W  

arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin SARDO me vlerë të ofertës 16,917,100 lekë, Komisioni i Vleresimit te 

Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per permbushjen e kritereve 

per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se:   

-Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per disponimin e stafit mbështetës (jo 

domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), pasi nuk ka paraqitur dhe as 

vetedeklaruar inxhinier ndertimi. Inxhinieri i ndertimit i paraqitur dhe vetedeklaruar 
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permbush piken 2.3.c) te Kapacitetit Teknik per disponimin e personelit kryesor, drejtues 

teknik në licencën e shoqërisë.KVO vendos qe ofertuesi SARDO të mos kualifikohet. 

2 . K.M.K  L78223801E  

arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin K.M.K me vlerë të ofertës 19,122,570 lekë, Komisioni i Vleresimit te 

Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per permbushjen e kritereve 

per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se, operatori ekonomik 

K.M.K: 

-Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes, e percaktuar ne Dokumentat Standarte te Tenderit. 

-Nuk permbush piken 2.3.g) te Kapacitetit Teknik per disponimin e mjeteve dhe pajisjeve, 

pasi nuk disponon automjet vetshkarkues me mase maksimale te autorizuar 3.5-7.5 ton, per 

arsye se automjeti i vetedeklaruar me targe AA139CJ (ne pronesi), eshte i angazhuar ne 

kontraten me objekt “Rikonstruksion rruga Kashta e Kumtrit (Loti II)”, kontrate e cila eshte 

ne proces zbatimi, dhe ne te njejten kohe, automjeti i vetedeklaruar me targe AA268MU 

(me qira), eshte i angazhuar ne kontraten me objekt “Rikonstruksion rruga paralel me 

hekurudhen-Plazh (Apulia)”, kontrate e cila eshte ne proces zbatimi.  

KVO vendos qe ofertuesi K.M.K të mos kualifikohet. 

 

3. VALONA KOSTRUKSION  K26330202E 

arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin VALONA KONSTRUKSION me vlerë të ofertës 20,880,360 lekë, 

Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per 

permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi 

se, operatori ekonomik VALONA KONSTRUKSION:   

-Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes per nje periudhe vlefshmerie prej 150 dite, vlefshmeri 

e percaktuar ne Dokumentat Standarte te Tenderit. 

-Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per disponimin e stafit mbështetës (jo 

domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), pasi nuk ka paraqitur dhe as 

vetedeklaruar inxhinier ndertimi. Inxhinieri i ndertimit i paraqitur dhe vetedeklaruar 

permbush piken 2.3.c) te Kapacitetit Teknik per disponimin e personelit kryesor, drejtues 

teknik në licencën e shoqërisë. 

-Nuk permbush piken 2.3.g) te Kapacitetit Teknik per disponimin e mjeteve dhe pajisjeve, 

pasi nuk disponon automjet vetshkarkues me mase maksimale te autorizuar 3.5-7.5 ton. 

KVO vendos qe ofertuesi VALONA KONSTRUKSION të mos kualifikohet. 

 

4. EUROVIA SHPKNJ              L91426009G 

+ SINDER AB                           K01531003W 
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arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin EUROVIA SHPKNJ + SINDER AB,  me vlerë të ofertës 21,472,263 lekë, 

Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per 

permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se, 

operatori ekonomik EUROVIA SHPKNJ + SINDER AB: 

-Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes, e percaktuar ne Dokumentat Standarte te Tenderit. 

-Nuk permbush piken 2.2.b) te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, pasi bilancet e 

paraqitura nga subjekti SINDER AB, kane raport negativ ndërmjet aktivit dhe pasivit per 2 

vite te njepasnjeshme. 

-Kontrata e bashkepunimit per bashkimin e operatoreve ekonomik EUROVIA SHPKNJ + 

SINDER AB, nuk eshte e firmosur dhe vulosur nga subjekti EUROVIA SHPKNJ. 

KVO vendos qe ofertuesi EUROVIA SHPKNJ + SINDER AB të mos kualifikohet. 

 

5. MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE     K81314023A 

- Për ofertuesin MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE me vlerë të ofertës 

22,483,525 lekë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te 

dokumentacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet 

e tenderit, konstatoi se, operatori ekonomik MARTINI KONSTRUKSION & REAL 

ESTATE: 

-Ne Formularin e Ofertes Ekonomike te paraqitur, operatori ekonomik nuk i permbahet 

sasive te preventivit te punimeve te kerkuara nga Autoriteti Kontraktor, duke pasur 

ndryshim volumesh. 

Me konkretisht: 

- ne zerin “An 12 – Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3m me llac te perzier M25”, 

sasia e kerkuar nga AK eshte 25 m3, ndersa sasia e ofruar eshte 3 m3. 

- ne zerin “An 13 – Shtrese betoni C7/10 10cm”, sasia e kerkuar nga AK eshte 20 m3, 

ndersa sasia e ofruar eshte 10 m3. 

- ne zerin “An 14 – Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapei”, sasia e 

kerkuar nga AK eshte 220 m2, ndersa sasia e ofruar eshte 180 m2. 

- ne zerin “An 15 – Shtrese me pllaka gres ne tualete + ambiente”, sasia e kerkuar nga 

AK eshte 175 m2, ndersa sasia e ofruar eshte 85 m2. 

KVO vendos qe ofertuesi MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE të mos 

kualifikohet. 

 

6. SARK    L78006801F 

- Për ofertuesin SARK,  me vlerë të ofertës 22,511,048 lekë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, 

gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim, të 

përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se, operatori ekonomik SARK: 
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-Nuk permbush piken 2.3.a) te Kapacitetit Teknik per pervojen e meparshme per pune te 

ngjashme, pasi dokumentacioni i paraqitur nuk permbush vleren minimale te percaktuar ne 

Dokumentat Standarte te Tenderit.  

-Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per disponimin e stafit mbështetës (jo 

domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), pasi nuk ka paraqitur dhe as 

vetedeklaruar inxhinier ndertimi. Inxhinieri i ndertimit i paraqitur dhe vetedeklaruar 

permbush piken 2.3.c) te Kapacitetit Teknik per disponimin e personelit kryesor, drejtues 

teknik në licencën e shoqërisë. 

KVO vendos qe ofertuesi SARK të mos kualifikohet. 

 

7. ELDA-VL     J62426002Q 
 

-  Për ofertuesin ELDA-VL,  pa ofertë ekonomike, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate 

shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim, të 

përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se, operatori ekonomik ELDA-VL nuk ka 

paraqitur asnje dokumentacion. 

KVO vendos qe ofertuesi ELDA-VL të mos kualifikohet. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: 2 N, Adresa: Paskuqan, Lagja 

“Paskuqan Fushe”, Rruga “Demokracia”, Pallati Nr.2, Kati i Pare, se oferta e paraqitur me 

vlerë totale prej 18.485.283lekë  (tetëmbedhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e pesë mijë 

e dyqind e tetëdhjetë e tre) / totali i pikëve të marra [_____], 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 

                                                                                   ZËVENDËSKRYETAR 

                                                                                       Emiriana Sako 

 


