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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA PATOS 

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

 

Nr. _____ Prot.                                                                        Patos, më ___/___/2022 

   

 FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

Datë: 01/02/2022 

Drejtuar: "Shendelli" Shpk Fier  

Procedura e prokurimit/lotit:Procedurë e hapur e thjeshtuar. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

REF-15145-12-14-2021 

Rikonstruksion dhe shtrim me asfaltobeton të rrugës Xhepaj, Siqecë". 

 

 Afati : 3(tre) muaj nga nënshkrimi i kontratës. 

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

[Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne  

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: 

 Shoqëria “K.M.K” Sh.p.k me nr. NIPT L78223801E ofron vlerën sipas 

preventivit 6,418,483 (gjashtë milion e katërqind e tetëmbëdhjetë mijë e 

katërqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

 Bashkimi i Operatorëve Ekonomik: “ARDMIR”  Shpk me nr.NIPT-i 

K82509006P &“ASI-2A CO” Shpk me nr. NIPT K53002402C ofron vlerën 

sipas preventivit 6,718,955 (gjashtë milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e 

nëntëqind e pesëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH. 

 Shoqëria “Spektri” Shpk me nr. NIPT J62903555F ofron vleren sipas 

preventivit 7,144,800 (shtatë milion e njëqind e dyzetë e katër mijë e tetëqind)   

lekë pa TVSH. 

 Shoqëria “SARK” Sh.p.k me nr. NIPT K52531415H ofron vlerën sipas 

preventivit 7,576,427 (shtatë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e 

katërqind e njëzetë e shtatë) lekë pa TVSH. 

 Shoqëria “SHKËLQIMI 07” Sh.p.k me nr. NIPT K68121808W, ofron vlerën 

sipas preventivit 8,000,000 (tetë milion) lekë pa TVSH. 
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 Shoqëria “Shendelli” Sh.p.k me nr. NIPT K07924803N, ofron vlerën sipas 

preventivit 8,201,485   (tetë milion e dyqind e një mijë e katërqind e tetëdhjetë 

e pesë) lekë pa TVSH. 

 Shoqëria “ASAB” Sh.p.k me nr. NIPT L21317019E, ofron vlerën sipas 

preventivit 9,769,593 (nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e 

pesëqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

 

 

 

* * * 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 Shoqëria “K.M.K” Sh.p.k me nr. NIPT L78223801E ka mungesë të 

dokumentacionit si më poshtë: 

Ju skualifikoheni pasi argumentat  se ka oferta preferenciale dhe favorizuese 

me shoqerite furnitore per materialet e ndertimit sic jane zerat kryesore: 

binder, asfaltobeton, blerje te ndryshme etj nuk jane te mjaftueshme per te 

justifikuar cmimet e ketyre zerave, pasi nuk keni dokumentuar asnje prove 

shkresore per te vertetuar  pretendimet mbi ofertat preferenciale dhe 

favorizuese , ne perputhje me kerkesat e nenit 93, te LPP-se. Per rrjedhoje 

KVO i vlereson te pamjaftueshme pretendimet e paraqitura dhe oferta e 

operatorit ekonomik “K.M.K” shpk eshte objekt i s’kualifikimit. 

 

 Bashkimi i Operatorëve Ekonomik: “ARDMIR”  Shpk me nr.NIPT-i 

K82509006P &“ASI-2A CO” Shpk me nr. NIPT K53002402C ka mungesë të 

dokumentacionit si më poshtë: 

Ju skualifikoheni pasi nuk plotësoni kriterin e vecantë të kualifikimit nr.11 

disponimin e  mjeteve , pasi ju mungon  Vibrator betoni thellësie dhe autovinc 

5 ton, të nevojshme këto mjete për të realizuar punimet që keni marrë persiper 

referuar marrveshjes së bashkëpunimit  dhe preventive.  

 

 Shoqëria “Spektri” Shpk me nr. NIPT J62903555F ka mungesë të 

dokumentacionit si më poshtë: 

Ju skualifikoheni pasi nuk plotesoni kriterin e vecantë te kualifikimit 12. 

Certifikatat ISO, pasi të treja certifikatat ISO të kërkuara në DST nga 

verifikimi në sistem janë janë jot ë vefshme dhe pezulluar. 

 

 Shoqëria “SARK” Sh.p.k me nr. NIPT K52531415H ka mungesë të 

dokumentacionit si më poshtë: 

Ju skualifikoheni pasi nuk plotësoni kriterin e vecantë të kualifikimit 11 

disponimin e  mjeteve , pasi për 5 mjete që keni në pronësi nuk keni 

përcaktuar nr.fature tatimore dhe asë nuk I keni hedhurë në siste. Mungon  1 
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Vibrator betoni thellësie, pasi në DST janë kërkuar dy.Në shtojcën 8 ju nuk 

keni percaktuar sasin e duhur te vibratorve që  keni në pronësi . 

 

 Shoqëria “SHKËLQIMI 07” Sh.p.k me nr. NIPT K68121808W ka mungesë të 

dokumentacionit si më poshtë: 

Ju skualifikoheni pasi nuk plotësoni kriterin e vecantë të kualifikimit NR.9 

pasi në shtojcen 8 nuk keni përcaktuar profilin e 4 specialistëve të kërkuar në 

DST , pasi janë kërkuar në profilin e karpentier, nivelues betony etj, ju I keni 

percaktuar me emertimin specialist. Gjithashtu nuk keni përcaktuar referencat 

në deklaraten e kritereve te pergjithshme , edhe pse per nje pjese jane ngarkuar 

ne sitem dokumenta provues, per pjesen e deklarates që nuk jeni denuar per 

asnje veper penale dhe që nuk jeni ne listen e operatorve te perjashtuar nga 

APP nuk keni ngarkuar asnjë dokument provues. 

 

 Shoqëria “ASAB” Sh.p.k me nr. NIPT L21317019E ka mungesë të 

dokumentacionit si më poshtë: 

Ju skualifikoheni pasi nuk plotësoni kriterin e vecantë të kualifikimit 6, 

dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme , pasi kontrata është kontratë 

nënësipërmarrje, e cila duhet të ishte shoqëruar me kontratën e sipermarjes dhe 

pavarsisht kësaj mungon dhe  Akti I kolaudimit të objektit. 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se shoqëria “Shendelli” 

Shpk me adresë Fier, Lagjja"Kastrioti", rruga"Andon Profka", 2 kullat, me me nr. 

NIPT K07924803N ofron vlerën sipas preventivit 8,201,485 (tetë milion e dyqind e 

një mijë e katërqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa / 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´. 

 

TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                   Rajmonda BALILAJ 

 


