
1 
Lgj. Nr. 1, Sheshi “Liria”, tel& fax +355 52 2/223 10, www..durres.gov.al/, e-mail:info@durres.gov.al 

 

 

 

 

BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA LIGJORE 

SEKTORI PROKURIMEVE 

 

Nr. _________prot.                                                                           Durrës, më___.___.2021 

                                                                                                                              

Lënda : Formulari i Njoftimit të Fituesit 

 

Për: AGI KONS, me Adresë: Tirane Farke FARKE Kodra e Diellit 2, Kompleks Hotelerie 

me struktura 2.3 dhe 5 kate, me dy kate nen toke, Nr. Pasurie 51/256. 
 

Procedura e prokurimit: E hapur punë. 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  : REF-89015-03-04-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndriçim rruga Hysen Myshketa 1752 m, me fond limit: 

14.311.000 lekë, sasia sipas preventivit, afati 40 ditë.    

Publikime të mëparshme(nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike. [Nr.29 datë 1 Mars  

2021]  

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

1. EURONDERTIM 2000   K02003001O       

Vlera 10’989’490 (Dhjetë milion e nentëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e 

nëntëdhjetë) lekë. 

2.AGI KONS                  K21622001M 

Vlera 13’794’354 (Trembëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e treqind e 

pesëdhjetë e katër) lekë. 

3. AL- ASFALT K81511508A  

Vlera 13’474’000 (Trembëdhjetë milion e katërqind e shtatëdhjetë e katër mijë ) lekë. 

4. L.T.E CONSTRUCTION   L78006801F 

Vlera 13’369’700  (Trembëdhjetë milion e treqind e gjashtëdhjetë e enëntë mijë e 

shtatëqind ) lekë. 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
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1. EURONDERTIM 2000  K02003001O  

2. AL- ASFALT                        K81511508A 

3. L.T.E CONSTRUCTION                       L78006801F                           

     

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

 

Për operatorin ekonomik “EURONDERTIM 2000” shpk  me vlerë të ofertës 10.989.470 lekë 

rivlerëson sipas vendimit të KPP me nr. 630/2021, datë 15.09.2021 ku citohet: 

 

.......në kushtet e konfuzionit të krijuar për shkak të deklarimeve kontradiktore të 

paraqitura nga ana kompanisë prodhuese Nordex, mungesës së përgjegjësisë të 

treguar nga kjo kompani prodhuese për të mbështetur ofertuesit e mundshëm të 

produkteve të saj duke mos kthyer përgjigje ndaj kërkesave të vazhdueshme për 

verifikim të Komisionit të Prokurimit Publik, moscilësimi i personit që ka 

nënshkruar deklaratën e kompanisë prodhuese Nordex të paraqitur nga operatori 

ekonomik “Eurondërtimi 2000” SHPK me anë të shkresës nr. 79/1 prot., datë 

26.07.2021, Komisioni gjykon se krijohet dyshimi i arsyeshëm mbi orgjinialitetin e 

produkteve të paraqitura në cilësinë e mostrës, si dhe mbi përmbushjen e 

specifikimeve teknike të përcaktuara nga autoriteti kontraktor. KPP thekson se 

mostra i shërben autoritetit kontraktor për të vlerësuar nëse një operator ekonomik 

disponon kapacitete për të siguruar produktin sipas specifikimeve të kërkuara. Në 

këto kushte, Komisioni gjykon se mostrat e paraqitura nga operatori ekonomik 

“Eurondërtimi 2000” SHPK për ndriçuesit LED jo më të vogël se 100W dhe LED 

jo më të vogël se 60W, nuk krijojnë bindjen e nevojshme mbi orgjinalitetin e tyre 

dhe përpuethshmërinë me kërkesat dhe specifikimet teknike të përcaktuara nga 

autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit, pasi për verifikimin e specifikimeve 

teknike kompania prodhuese nuk i dërgoi asnjëherë skedat teknike të produkteve 

edhe pse Komisioni i Prokurimit Publik i kërkoi në vazhdimësi ato.  

Komisioni vlerëson të theksojë se, referuar legjislacionit për prokurimin publik, 

është barrë e operatorit ekonomik ofertues që të krijojë bindjen e nevojshme se 

disponon kapacitetet e nevojshme për të zbatuar kontratën në përputhje me kërkesat 

dhe specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentet e tenderit, të mos 

kualifikohet. 

 

 -Për operatorin ekonomik AL- ASFALT me vlerë të ofertës 13.474.000  lekë, Komisioni i 

Vleresimit te Ofertave, gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit te dokumetacionit për përmbushjen e 

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

e hapjes së tenderit referuar  DST, Shtojca 11, pika 2.3.1 “Për kapacitetin teknik”, në 

gërmën “m” ku kërkohej diomosdoshmërisht që të dorzohen mostrat e dy ndricuesave nga 

ana rrugës dhe nga ana e trotuarit, u evidentua që Operatori Ekonomik Al-Asfalt nuk i 

kishte paraqitur.  

KVO vendos që operatori  ekonomik  AL- ASFALT, të mos kualifikohet. 
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- Për operatorin ekonomik L.T.E CONSTRUCTION me vlerë të ofertës 13.369.700 lekë, - 

Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjatë shqyrtimit dhe vlerësimit te dokumetacionit për 

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

se në momentin e hapjes së tenderit referuar  DST, Shtojca 11, pika 2.3.1 “Për kapacitetin 

teknik”, në gërmën “m” ku kërkohej diomosdoshmërisht që të dorzohen mostrat e dy 

ndricuesave nga ana rrugës dhe nga ana e trotuarit, u evidentua që Operatori Ekonomik  

L.T.E CONSTRUCTION kishte paraqitur. Vetëm një mostër konkretisht : 

Ndricues LED Ndricuesi nga ana e rruges jo me te vogel se 100w, ≥17000lm, 4000-5000k, 

Ndërsa mostrën tjetër nuk e ka sjell. 

KVO vendos qe operatori ekonomik  L.T.E CONSTRUCTION,  të mos kualifikohet. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: AGI KONS, me Adresë: Tirane 

Farke FARKE Kodra e Diellit 2, Kompleks Hotelerie me struktura 2.3 dhe 5 kate, me dy 

kate nen toke, Nr. Pasurie 51/256. se oferta e paraqitur me një vlerë të pergjithshme prej 

13’794’354 (Trembëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e treqind e 

pesëdhjetë e katër) pikët totale të marra  [____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Durres, Sheshi “Liria” Durrës, tel/fax 

052222310, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 

(gjashtëdhjetë) diteve 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 [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 19.04.2021.  

Ankesa: ka ose Po 
 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 21.05.2021 nga Komisioni i shqyrtimit Ankesave dhe 

nga  Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin 630/2021 datë 15.05.2021. 
 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ZËVËNDËSKRYETAR 

Emiriana Sako 

 

 

Konceptoi : K.Dhuli 

 

 

Miratoi:      A.Iljazaj 


