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     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

  BASHKIA KAMËZ 
Nr._____Prot                                                                                                Kamëz, më ____.____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Drejtuar:  B.O.E. KUPA shpk  & STERKAJ shpk, me adresë: Rruga Berisha, Argjjinatura me 

nr.pasurie 482, Çerkeze, Kamez, Tirana & Njesia Bashkiake Nr. 5, Blv. "Bajram Curri", mbrapa 

pallateve Agimi, Pallati 7/1B, Kati 2 , Tirane,  

Procedura e prokurimit/lotit:  E hapur  

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-37105-07-26-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Ndërtim rrugët   

Rr.Erzeni+Rr.Marubi+Rr.Valbona+Rr.Tomorri) 

Fondi limit: 59,577,725(pesëdhjetë e nëntë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e  shtatëmijë e 

shtatëqind e  njëzet e pesë)lekë, pa TVSH 

 

Kohëzgjatja e kontratës:   135(njëqind e tridhjetë e pesë) dite pune. 

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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. XHAST shpk   &  DENIS-05 shpk                                            K12512837I & K51518029B 

          Emri i plotë i shoqërisë                                     Numri i NIPT-t   

Vlera :  49,962,985(dyzet e nëntë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e  dy mijë e nëntëqind e 

tetëdhjetë e pesë)lekë pa tvsh. 

 2. KUPA shpk   & STERKAJ shpk                                         K51615512C   & J68310708M                                                  

Emri i plotë i shoqërisë                                                          Numri i NIPT-it   

Vlera:  55,639,430 (pesëdhjetë  e pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e nëntë mijë e katërqind e 

tridhjetë)lekë pa tvsh. 

3. Liqeni VII sha                                                                                                 K01730502W 

Emri i plotë i shoqërisë                     Numri i NIPT-it 
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Vlera:  57,662,834.7 (pesëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e 

tetëqind e tridhjetë  e katër pikë shtatë)lekë pa tvsh. 

4. SIRETA 2 Fshpk                                                                                            K51501008J 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it  

Vlera:  58,502,300 (pesëdhjetë e tetë milion e pesëqind e dy mijë e treqind)lekë pa tvsh. 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Liqeni VII sha                                                                                                 K01730502W 

Emri i plotë i shoqërisë                     Numri i NIPT-it 

 arsyet e mëposhtme: 

Në formularin e vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të  paraqitur në sistemin elektronik të prokurimit 

nuk janë përmbushur pikat: 

 Numri i kerkuar I fuqise punetore  

 Mungojne punonjesit e specializuar si me poshte 

 6 (gjashte) Shofere Kamioni 

 4 (kater)  Eskavatorist  

 3 (tre) Automakinist  

 

2. XHAST shpk   &  DENIS-05 shpk                                            K12512837I & K51518029B 

          Emri i plotë i shoqërisë                                     Numri i NIPT-t  

arsyet e mëposhtme: 

Nga verifikimi i dokumentacionit orgjinal dhe të noterizuar të dorëzuar nga operatori i renditur i pari, 

rezultoi se:  

 

1. Mungon dokumentacioni i deklaruar në formularin përmbledhës i vetëdeklarimit për autobitumatriçe 

(deklaratë çdoganimi);  

2. Mungon dokumentacioni i deklaruar në formularin përmbledhës i vetëdeklarimit për asfaltoshtruese 

(faturë tvsh 21.11.2008; 

3. Mungon dokumentacioni i deklaruar në formularin përmbledhës i vetëdeklarimit për autobot uji me 

targë AA639OD; 

4. Mungon dokumentacioni i deklaruar në formularin përmbledhës i vetëdeklarimit për Rrul ngjeshës 

gome cilindër 17 ton, faturë tvsh 04.12.2017; 

5. Mungon dokumentacioni i deklaruar në formularin përmbledhës i vetëdeklarimit për Rrul cilindër 

minimumi 8 ton; 

6. Mungon kontrata e furnizimit me fabrikën e prodhimi asfalti e pajisur me leje mjedisore me nr. rep 

3900, datë 19.08.2021 e deklaruar në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit; 

7. Mungon kontrata e furnizimit me beton dhe inerte me nr. rep 3205, datë 14.07.2021 e deklaruar në 

formularin përmbledhës të vetëdeklarimit; -  
 

*  *  * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë KUPA shpk   & STERKAJ shpk 

shpk, me adresë: Rruga Berisha, Argjjinatura me nr.pasurie 482, Çerkeze, Kamez, Tirana & Njesia 

Bashkiake Nr. 5, Blv. "Bajram Curri", mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B, Kati 2 , Tirane,  

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej :  55,639,430 (pesëdhjetë  e pesë milion e gjashtëqind e 

tridhjetë e nëntë mijë e katërqind e tridhjetë)lekë pa tvsh,  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”. 

 

Nëpunësi i Autorizuar 

Uarda ELEZI 

 

____________ 

                                                                               Zv/KRYETAR 
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