
Shtojca 12  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

[20.09.2022] 

Drejtuar: [" BOSHNJAKU. B " SHPK  ,adresa; Fier FIER Lagjja Bishanake, Rruga 

Skenderbeu, Nr. 8, Prane karbuantit "Bolv - Oil", Zona kadastrale nr 8532 ]  

                                                                                          

Procedura e prokurimit/lotit: “ E hapur ”        

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-39373-08-19-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës[“Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare “5 

Dëshmorët+kopësht,Suk1,ambjete sportive dhe ndërtim i palestrës”.]                                                                                                                           

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

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. " ASI- 2A CO" SHPK   &  " SHENDELLI"SHPK   K53002402C& K07924803N                                                                                                             

 Emri i plotë i shoqërisë                                                          numri i NIPT-it 

  

 Vlera:  67 282 494  (gjashtëdhjetë e shtatë milion e dyqind e tetëdhjetë e 

dymijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër)   lekë pa tvsh                     

(me numra dhe fjalë) 

 

2. " BOSHNJAKU. B " SHPK                                                                         K72627402H 

                                                                         

 Emri i plotë i shoqërisë                                                            numri i NIPT-it 

  

 Vlera: 73 589 752  (shtatëdhjetë e tre milion e pesëqind e tetëdhjetë e 

nëntëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e dy)   lekë pa tvsh                     

(me numra dhe fjalë) 

 

    3."J O G I"SHPK&"COGREN"SHPK                                   J63229478K &  J74818825K                                                                

 Emri i plotë i shoqërisë                                                      numri i NIPT-it 

  

 Vlera: 75 147 508  (shtatëdhjetë e pesë milion e njëqind e dyzetë e shtatë mijë 

e pesëqind e tetë)   lekë pa tvsh                     



(me numra dhe fjalë) 

 

4." UDHA " SHPK                                                                                             K77524909Q                

                                                                         

 Emri i plotë i shoqërisë                                                            numri i NIPT-it 

  

 Vlera: 76 802 082  (shtatëdhjetëe gjashtë milion e tetëqind e dy mijë e 

tetëdhjetë e dy)   lekë pa tvsh                     

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1." ASI- 2A CO" SHPK   &" SHENDELLI" SHPK                  K53002402C   & 

K07924803N                                                               

Emri i plotë i shoqërisë                                  numri i NIPT-it                                                       

Për arsyet e mëposhtme: 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi skualifikimin e këtij Operatori Ekonomik pasi 

konstatoj në sistem se: 

1. ASI- 2A CO nuk ka paraqitur deklaratë për shlyerje të detyrimeve për taksat vendore në 

vendin e ushtrimit të veprimtarisë. 

 

2. Në DST në pikën 2.3.11 kërkohet që operatori Ekonomik të mos ketë detyrime për 

taksa , gjoba dhe debi të ndryshme, në këtë rast operatori Ekonomik SHENDELLI 

SHPK ka gjoba të pashlyera kundrejt bashkisë Roskovec. 

 

3. Në DST është kërkuar  500 m2 betoforma, por nga të dy operatorët ekonomik është 

deklaruar për 500m dhe jo m2. 

 

4. Në DST  është kërkuar 40 stampa betoni, Nga BOE është paraqitur numri i faturës por 

pa përcaktuar sasinë.  

              Operatori Ekonomik ASI- 2A CO nuk ka deklaruar në shtojcën 8, kontrata të tjera 

aktive, ndërsa në fakt rezulton të këtë kontrata aktive si më poshtë: 

- Bashkia Durrës , Kontratë e lidhur më datë 15.08.2022 , Afati i kontratës 32 ditë, Objekti i 

Kontratës: “Ndriçim Rruga Vllazërimi”, vlera pa tvsh 8’924’100 lekë dhe vlera me tvsh 

10’708’920 LEKE 



- Spitali Rajonal Vlore, Kontratë e lidhur më datë 22.08.2022 , Afati i kontratës 90 ditë, Objekti i 

Kontratës“ Rikonstruksion i Farmacisë dhe i Dispanserisë për nevoja të Spitalit Rajonal 

Vlorë “ ,Vlora  pa tvsh 32 980 561,63 dhe 39 066 613.95  lekë me TVSH 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lart përmendur,informojmë: ["BOSHNJAKU. B " SHPK     

,adresa; Fier FIER Lagjja Bishanake, Rruga Skenderbeu, Nr. 8, Prane karbuantit "Bolv - 

Oil", Zona kadastrale nr 8532 ] se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: 73 589 752  

(shtatëdhjetë e tre milion e pesëqind e tetëdhjetë e nëntëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë e dy)   
lekë pa tvsh   lekë pa tvsh   , / 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] 

Majlinda Bufi 

 

 

 

 


