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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA SHKODËR 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

Nr._____ Prot                                                                              Shkodër, më  ____.____.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[19.11.2021] 

 

Drejtuar:” “Lacaj”sh.p.k, me NUIS J 67019018 L.Adresa: Lagjja Guerrile, Rruga 1 

Qershori, godine 2-kateshe, katiti 1-re, me nr 6/372, Shkoder 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-09847-10-28-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës : “Rikonstruksion i Rrugës  pranë shkollës “Ali Laçej”. 

 

Fondi limit 8,614,917(Tetemilion e gjashteqind e katermbedhjetemije e nenteqind e 

shtatembedhjete) lekë 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 3 (tre) muaj. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [01.11.2021] 

[158]  

 

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. Operatori ekonomik “2N” sh.p.k me NIPT L31615017L me  administrator z. Ndricim 

Stojku 

Vlera 6,177,541 (Gjashtemilion e njeqind e shtatedhjete e shtatemije e peseqind e dyzet 

e nje) leke pa tvsh 

2.Operatori ekonomik“Curri” sh.p.k. me  administrator z.Faik Curri me NUIS J 

67902718 S  

Vlera 6,963,618.9  leke pa TVSH (Gjashtemilion e nenteqind e gjashtedhjete e tremije e 

gjashteqind e tetembedhjete pike nente)  
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3.Operatori ekonomik “ Rroku Guest”sh.p.k, me  administrator z. Rrok Gega me NUIS 

K87921701H  

Vlera 6,994,407 leke pa tvsh (Gjashtemilion e nenteqind e nentedhjete e katermije e 

katerqind e shtate) 

4.Operatori ekonomik “Lacaj”sh.p.k, me  administrator z.Bashkim Lacaj  me NUIS J 

67019018 L 

Vlera 7,102,337  leke pa tvsh (Shtatemilion e njeqind e dymije e treqind e tridhjete e 

shtate) 

5-Operatori ekonomik”NDERTUESI 2014”sh.p.k, NUIS L46827004L me 

administrator z. Sander Shpati.  

Vlera 8,335,194 leke pa tvsh(Tetemilion e treqind e tridhjete e pesemije e njeqind e 

nentedhjete e kater). 

6-Operatori ekonomik “Delia Impex”sh.p.k,  NUIS K 57123001 R, me administrator 

z.Mario Delia. 

Nuk ka paraqitur oferte 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Operatori ekonomik “Delia Impex” shpk me NUIS K 57123001 R, nuk ka paraqitur 

asnjë dokumentacion kualifikues për këtë procedurë prokurimi. 

 

2. Operatori ekonomik “2N” sh.p.k me NIPT L31615017L me  administrator z. Ndricim 

Stojku per keto arsye: 

-Ne analizat e cmimeve per zerat e preventivit Shtrese me material shkembor ,2-

Shtrese stabilizanti,3-Shtrese me material shkembor (poshte kunetes) ,4-Shtrese 

cakelli nen trotuar paga orare eshte vendosur 125 leke ndersa bazuar ne Vendimin nr. 

1025, datë 16.12.2020”Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi” paga orare 

eshte 172leke. 

-Ne analizen e cmimit per zerin Rere per mbrojtjen e tubit ne AN –FV tuba te 

brinjezuar HDPE-SN8 D-315,cmimi /m3 ne An eshte vendosur 450 l/m3 ne fatura 

cmimi eshte 1000l/m3,1167l/m3,800l/m3.Çmimi I tubit d-315 ne AN eshte 

735l/ml,kurse ne fature eshte4.8l/ml. 

- Ne analizen e cmimit per zerin Fv pusete plastike 40*40*40 kapak te forte RIC 

,çmimi ne analize eshte 1369l/copa kurse ne fature eshte(9.6+1.4)=11l/cope 

- Ne analizen e cmimit per zerin An 2.575 Fv puseta kontrolli 1*1*1.5 te k kapaku I 

gizes çmimi I vendosur nga ju eshte 60l/kg Argumenti juaj nuk eshte bindes se nuk 

keni sjelle fature perkatese  

 

3. Operatori ekonomik“Curri” sh.p.k. me  administrator z.Faik Curri me NUIS J 

67902718 S  per keto arsye: 

-Makinerite e paraqitura per kete objekt I jane dhene me qera shoqerise Gysi qe eshte 

shpallur fituese ne te njeten kohe ne nje objekt tjeter me Bashkine Shkoder 

4. Operatori ekonomik “ Rroku Guest”sh.p.k, me  administrator z. Rrok Gega me 

NUIS K87921701H  per keto arsye: 
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-Makinerite dhe stafin teknik I keni te deklaruara ne dy kontrata te tjera me Bashkine 

Shkoder. 

-Ne vetdeklarimin per stafin teknik mungon deklarimi I inxhinierit elektrik 

5. Operatori ekonomik”NDERTUESI 2014”sh.p.k, NUIS L46827004L me 

administrator z. Sander Shpati.per keto arsye: 

-Formulari permbledhes I vetdeklarimit sipas shtojces 8 eshte plotesuar gabim ,pasi 

tek seksioni D: DEKLARATA “Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e 

punës”,pika 3,ju keni vendosur opsionin Jo, qe nenkupton qe ndaj jush jane vendosur 

masa ligjore nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale 

(ISHPSHSH).Per kete gje eshte shprehur edhe KPP 

 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Lacaj”sh.p.k, me  

administrator z.Bashkim Lacaj  me NUIS J 67019018 L, me adresë:  Lagjja Perash, Rruga 

Bardhyl Dani, Pallati nr.3, kati dyte majtas, zona kadastrale nr.8594, nr.pasurie 

2/683+1+1 , Shkoder  NUIS J 66703117 R se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

7,102,337  leke pa tvsh (Shtatemilion e njeqind e dymije e treqind e tridhjete e shtate)  

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 

VOLTANA ADEMI 
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