
 

 

 

BASHKIA GJIROKASTËR 

 

Nr ________Prot                                                                                 Gjirokastër më ___.___.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[20.10.2022] 

 

Drejtuar: EUROBETON SHPK  GJIROKASTER Ndane rruges nacionale Gjirokaster-

Kakavie, perballe Varrezave te qytetit Gjirokaster, godine 2-kateshe, nr. pasurie 96, zona 

kadastrale 8543 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar  PUNË 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-42968-09-22-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje e rrugës Zhulat  ” sipas preventivit në DST deri 

më 77 ditë nga lidhja e kontratës.   

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [26.09.2022] nr  [131]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

 OE AIDA KONSTRUKSION me nipt M03116403L me vlere te ofertes 9.390.551 (nente 

million e treqind e nentedhjete e peseqind e pesedhjete e nje) leke pa tvsh, 

 OE MODESTE shpk me NIPT L62903413B me vlere te ofertes 9.924.050 (nente million 

e nenteqind e njezet e katert e pesedhjete) leke pa tvsh. 



 OE BEQIRI shpk me NIPT J98624801V  me vlere te ofertes 9.969.737 (nente million e 

nenteqind e gjashtedhjete e nente mije shtateqind e tridhjete e shtate) leke pa tvsh. 

 OE EUROBETON shpk me NIPT K23116602P me vlere te ofertes 8.791.509 (tete 

million e shtateqind e nentedhjete e nje mije e peseqind e nente) leke pa tvsh. 

 OE TEA-D shpk me NIPT K32522629L me vlere te ofertes 9.782.116 (nente million e 

shtateqind e tetedhjete e dy mije e njeqind e gjashtembedhjete) leke pa tvsh. 

 OE AVDULI shpk me NIPT J66703306O me vlere te ofertes 10.400.911 (dhjete million 

e katerqind mije e nenteqind e njembedhjete) lek pa tvsh. 

 OE SARK shpk me NIPT K52531415H me vlere te ofertes 10.477.429 (dhjete million e e 

katerqind e shtatedhjete e shtate mije e katerqind e njezet e nente) lek pa tvsh. 

 OE JODY-COMPANY shpk me NIPT J94824803M me vlere te ofertes 10.911.408 

(dhjete million e neteqind e njembedhjete mije e katerqind e tete) lek pa tvsh. 

 OE ASI-2A CO shpk me NIPT K53002402C me vlere te ofertes 10.680.811 (dhjete milion 

e gjashteqind e tetedhjete mije e  teteqind e njembedhjete ) leke pa tvsh 

  

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. OE MODESTE shpk me NIPT L62903413B me vlere te ofertes 9.924.050 (nente million 

e nenteqind e njezet e katert e pesedhjete) leke pa tvsh, nga shqyrtimi dhe kontrolli i 

dokumenteve administrative-ligjor, teknike-ekonomike e financiare te paraqitura rezultoi 

se ky operator ekonomik kishte mangesi dhe nuk i plotesonte te gjithe kriteret e 

pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST. 

 Oferta juaj ekonomike ka gamim aritmetik me te madh se 2% , konkretisht vlera e ofruar 

9 924 050 – vlera e sakte 8 921 036 = 1 003 014 leke pa tvsh, 2% I vleres se ofertes 

ekonomike 198 481 leke.Per rrjedhoje skualifikoheni  mbeshtetur ne VKM 285/19.05.2021 

neni nr.82 pika 3.OE skualifikohet 

2. OE BEQIRI shpk me NIPT J98624801V  me vlere te ofertes 9.969.737 (nente million e 

nenteqind e gjashtedhjete e nente mije shtateqind e tridhjete e shtate) leke pa tvsh, nga 

shqyrtimi dhe kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor, teknike-ekonomike e 

financiare te paraqitura rezultoi se ky operator ekonomik kishte mangesi dhe nuk i 

plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne 

DST.  



 Ne zerin e preventivit Riparim Tombinosh analize 3.244 Struktura monolite betoni C20/25 

per sasine 108.2 m3 ju nuk keni ofertuar, si rrjedhoje oferta juaj ekonomike nuk eshte e 

sakte.OE skualifikohet 

 

 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë EUROBETON SHPK  me adresë 

GJIROKASTER Ndane rruges nacionale Gjirokaster-Kakavie, perballe Varrezave te 

qytetit Gjirokaster, godine 2-kateshe, nr. pasurie 96, zona kadastrale 8543  se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 8.791.509 (tete million e shtateqind e nentedhjete e nje mije e 

peseqind e nente) leke 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´. 

 

 

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Nertil Nebiaj 

 

 

 


