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BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr._________prot.                                                                    Durrës, më_____._____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: ASI-2A CO shpk me  Nipt K53002402C,  dhe adresë: Fier Rruga Skenderbeu, 

Lagjia Bishanake, pallati nr 18, hyrja nr. 6. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e Hapur Punë” 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-40097-08-29-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Ndriçimi rruges “Mars 91” paralel me murin e Portit” , 

fondi limit: 22.244.000 lekë, kohëzgjatja e kontratës 40 ditë. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike datë 6 Shtator, 

nr.122. 

 

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.  NIKA shpk      Nipt J76705047U    

  Vlera: 16’721’947 (gjashtëmbëdhjetë  milion e shtatëqind e njëzetë e një mijë e nëntëqind 

e dyzetë e shtatë) lekë. 

2.  T & XH shpk     Nipt L72121504I                                                            

  Vlera: 16’872’430 (gjashtëmbëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e 

katërqind e tridhjetë) lekë. 
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3.  S.M.O.UNION shpk    Nipt J66902042Q    

Vlera: 17’403’292  (shtatëmbëdhjetë milion e katerëqind e  tre mijë e dyqind e nëntëdhjetë 

e dy) lekë. 

4.  L.T.E CONSTRUCTION shpk                             Nipt L78006801F  

Vlera: 18’645’163 (tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e dyzet e pesë mijë e njëqind e 

gjashëdhjetë e tre) lekë. 

5. EURONDERTIMI 2000 shpk                               Nipt K02003001O 

Vlera: 19’512’851 (nëntëmbëdhjetë milion e pesëqind e dymbëdhjetë mijë e tetëqind e 

pesëdhjetë e një) lekë. 

6. ASI-2A CO shpk                                                 Nipt K53002402C 

Vlera: 19’832’650 (nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë dy mijë e gjashtëqind e 

pesëdhjetë ) lekë. 

7. IGROUP shpk     Nipt J66926804L 

 + INERTI shpk     Nipt M01406012K 

Vlera: 20’029’277 (njëzet milion e njëzet e nëntë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë ) 

lekë. 

8. NDERTUESI 2000 shpk                                    Nipt J96409033R 

Vlera: 20’448’920 (njëzet milion e katerëqind e dyzet e katërmijë e nëntëqind e njëzet) 

lekë. 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. NIKA shpk      NIPT J76705047U  arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin NIKA me NIPT J76705047U, me vlerë të ofertës 16’721’947.00 lekë, 

Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per 

permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se, 

operatori ekonomik NIKA: 

1. Nuk permbush piken 2.3.c te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik 

pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin 

kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si më poshtë: Inxhinier Elektrik 1 (një)”, 

pasi inxhinieri elektrik Marita Tauzi, i paraqitur dhe vetedeklaruar, eshte i angazhuar ne 

proceduren e prokurimit me objekt “FV ndricim rruges “Kristo Sotiri” Nja 4 Durres”. 

2. Nuk permbush piken 2.3.d te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik, për 

realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo 

domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë: Inxhinier 

Ndërtimi 1 (një)”, pasi inxhinieri i ndertimit Adrian Kalamishi, i paraqitur dhe 
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vetedeklaruar, eshte i angazhuar ne proceduren e prokurimit me objekt “FV ndricim rruges 

“Kristo Sotiri” Nja 4 Durres”. 

3. Nuk permbush piken 2.3.e te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik 

duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: Teknik Ndërtimi 1 

(një), Elektricist 10 (dhjetë), Manovratorë 1 (një), Drejtues Mjeti 1 (një), Puntori e thjeshtë 

3 (tre)”, pasi tekniku i ndertimit Donald Bajrami, elektricistet Nikolin Kola, Mirash Daka, 

Skender Qefalia, Ladimir Marku, Tahir Pervataj, manovratori Tonin Koceku, drejtuesi 

mjetit Aldo Demaj, punetoret Zef Ndrepepaj, Arben Mustafa, te paraqitur dhe 

vetedeklaruar, jane te angazhuar ne proceduren e prokurimit me objekt “FV ndricim rruges 

“Kristo Sotiri” Nja 4 Durres”. 

4. Nuk permbush piken 2.3.g te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik 

pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e 

mëposhtme: Kamion me masë maksimale te autorizuar 7.5-18 ton copë 1, Mjet per 

perdorim te vecante (mjet me kosh per ndricuesit) copë 1, Betoniere krahu copë 1”, pasi 

mjeti me targe AB718BF dhe AB954AM te vetedeklaruar ne permbushje te mjeteve te 

kerkuara, jane te angazhuar ne proceduren e prokurimit me objekt “FV ndricim rruges 

“Kristo Sotiri” Nja 4 Durres”. 

KVO vendos qe ofertuesi NIKA të mos kualifikohet. 

2. T & XH shpk    Nipt L72121504I  arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin T & XH me NIPT L72121504I, me vlerë të ofertës 16’872’430.00 lekë, 

Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per 

permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se, 

operatori ekonomik T&XH: 

1. Nuk permbush piken 2.1.b te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur 

sigurimin e ofertes sipas Shtojces 3. 

KVO vendos qe ofertuesi T&XH të mos kualifikohet. 

3. L.T.E CONSTRUCTION shpk                   Nipt L78006801F  arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin L.T.E CONSTRUCTION me NIPT L78006801F, me vlerë të ofertës 

18’645’163.00 lekë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te 

dokumentacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit, konstatoi se, operatori ekonomik L.T.E CONSTRUCTION: 

1. Nuk permbush piken 2.3.a te Kapacitetit Teknik per pervojen e meparshme te ngjashme, 

pasi dokumentacioni i paraqitur ne permbushje te ketij kriteri, nuk konsiderohet pervoje e 

meparshme e ngjashme me objektin e prokurimit. 

2. Nuk permbush piken 2.3.e te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik 

duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: .... Elektricist 10 

(dhjetë), .....”, pasi ne permbushje te ketij kriteri ka vetedeklaruar vetem 1 punonjes (Eljon 

Qelakaj) per profesionin elektricist. 

KVO vendos qe ofertuesi L.T.E CONSTRUCTION të mos kualifikohet. 
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4. EURONDERTIMI 2000 shpk                           Nipt K02003001O   arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin EURONDERTIMI 2000 me NIPT K02003001O, me vlerë të ofertës 

19’512’851.48 lekë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te 

dokumentacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit, konstatoi se, operatori ekonomik EURONDERTIMI 2000: 

1. Nuk permbush piken 2.3.a te Kapacitetit Teknik per pervojen e meparshme te ngjashme, 

pasi dokumentacioni i paraqitur ne permbushje te ketij kriteri, nuk arrin vleren minimale te 

kerkuar si pervoje e meparshme e ngjashme me objektin e prokurimit. 

2. Nuk permbush piken 2.3.e te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik 

duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: .... Elektricist 10 

(dhjetë), .....”, pasi ne permbushje te ketij kriteri ka vetedeklaruar vetem 6 punonjes (Ajet 

Zotkaj, Besim Hidri, Dod Gegaj, Klodjana Saraci, Markel Brahimaj, Shkelqim Borici) per 

profesionin elektricist. 

KVO vendos qe ofertuesi EURONDERTIMI 2000 të mos kualifikohet. 

5. IGROUP shpk         Nipt J66926804L  arsyet e mëposhtme: 

 + INERTI shpk         Nipt M01406012K 

- Për ofertuesin IGROUP me NIPT M01406012K + INERTI me NIPT J66926804L, me 

vlerë të ofertës 20’029’277.00 lekë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe 

vleresimit te dokumentacionit per permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në 

dokumentet e tenderit, konstatoi se, operatori ekonomik IGROUP + INERTI: 

1. Nuk permbush piken 2.3.a te Kapacitetit Teknik per pervojen e meparshme te ngjashme, 

pasi dokumentacioni i paraqitur ne permbushje te ketij kriteri, nuk arrin vleren minimale te 

kerkuar si pervoje e meparshme e ngjashme me objektin e prokurimit, nga asnje prej 

ofertuesve te bashkimit te operatoreve ekonomik, sipas perqindjes se pjesemarrjes ne 

bashkim. 

2. Nuk permbush piken 2.3.e te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik 

duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: .... Elektricist 10 

(dhjetë), .....”, pasi ne permbushje te ketij kriteri ka vetedeklaruar vetem 6 punonjes (Ajet 

Zotkaj, Besim Hidri, Dod Gegaj, Klodjana Saraci, Markel Brahimaj, Shkelqim Borici) per 

profesionin elektricist. 

KVO vendos qe ofertuesi IGROUP + INERTI të mos kualifikohet. 

6. S.M.O.UNION shpk         Nipt J66902042Q      arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin S.M.O.UNION me NIPT J66902042Q, me vlerë të ofertës 17’403’292.00 

lekë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per 

permbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se, 

operatori ekonomik S.M.O.UNION: 

1. Nuk permbush piken 2.3.g te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik 

pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e 
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mëposhtme: Kamion me masë maksimale te autorizuar 7.5-18 ton copë 1, Mjet per 

perdorim te vecante (mjet me kosh per ndricuesit) copë 1, Betoniere krahu copë 1”, pasi 

mjeti Mjeti me targe SH5109D, i vetedeklaruar ne Formularin Permbledhes se 

Vetedeklarimit sipas Shtojces 8 si kamion me mase maksimale te autorizuar 7.5-18 ton, 

pas verifikimit te dokumentacionit fizik, rezulton qe sipas kontrates se qirase nr. rep. 1493, 

nr. kol. 538, date 02.04.2022, eshte marre me qira nga qiradhenesi Simon Gjomarkaj, per 

nje periudhe 3 vjeçare. Referuar dokumentacionit te paraqitur, konstatohet se certifikata e 

transportit me nr. 103, date 28.06.2022, leshuar nga Bashkia Shkoder, eshte per “transport 

mallrash brenda vendit per llogari te vet”, ne perdorim te personit fizik Simon Gjomarkaj. 

Ne kete menyre, kryerja e transportit te mallrave nga ana e shoqerise S.M.O.UNION me 

mjetin e Simon Gjomarkaj do te jete ne kushtet e kryerjes se transportit te mallrave me qira 

dhe per te trete pa licencen perkatese, transport i cili ne zbatim te nenit 41 te ligjit nr. 8308, 

datë 18.3.1998 “Per transportet rrugore” i ndryshuar, eshte i ndaluar. 

Ky qendrim eshte i bazuar edhe ne vendime te ngjashme te Komisionit te Prokurimit 

Publik, sic mund te permendim Vendimin nr. 482/2020, date 29.10.2020, si edhe ne 

konstatimet e Kontrollit te Larte te Shtetit gjate auditimit te vitit 2022 ne institucionin e 

Bashkise Durres. 

KVO vendos qe ofertuesi S.M.O.UNION të mos kualifikohet. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: ASI-2A CO shpk, me Nipt: 

K53002402C,  dhe adresë: Fier Rruga Skenderbeu, Lagjia Bishanake, pallati nr 18, hyrja 

nr. 6., se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: 19’832’650 (nëntëmbëdhjetë milion e 

tetëqind e tridhjetë dy mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë ) lekë / 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 

                                                                       Emiriana Sako 
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