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FORMULARI I NJOFTIMIT PARAPRAK TË FITUESIT 

 

 

Për :   

“M u r a t i” shpk 

 

me adresë : Diber Bulqize BULQIZE Rruga Ish Keshilli i Rrethit ,Bulqize, Lagjja e re, Banesa 

775/1, Shkalla 1, Kati 4, Apartamenti 1. 

 

& “Euro-Alb” shpk 

 

me adresë : Diber Bulqize Lagjja Minatori, Rruga e Spitalit, Pallati nr.12, Shk.1, Kati 5, Ap.15. 

 

 

            

Procedura e prokurimit : Procedurë e Hapur e Thjeshtuar  – Punë   

Numri i referencës së procedurës : NR REF-59941-02-22-2023 . 

Përshkrim i shkurtër i kontratës, objekti : “Rikualifikimi urban i lagjes Llukan Prifti, 

ndriçimi rrugor” , me  fond limit : 3 310 304 (tre milion e treqind e dhjetë mijë e treqind e 

katër) Lekë pa TVSH  . 

 

Afati për ekzekutimin e kontratës : 1 (një) muaj duke filluar nga data e  dorzimit të sheshit të  

ndërtimit . 

 

Kriteret e përzgjedhjes  së  fituesit:   

Çmimi më i ulët   X 

 

Njoftojmë se në procedurën e prokurimit kanë ofertuar 3 (tre) operator ekonomik dhe konkretisht 

si më poshtë : 

 

                               BASHKIA KUÇOVË 
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1. Bashkepunimi i operatoreve ekonomik “M u r a t i” shpk me numër NIPT-i J66702413V + 
“Euro-Alb” shpk me numer NIPT-i K66613407H  me ofertë ekonomike :  

 
 3 255 350 (tre milion e dyqind pesedhjete e pese mije e treqind pesedhjete) lekë pa 

TVSH  . 
 

 

2. Lluca” shpk me numër NIPT-i K29824105N me ofertë ekonomike :  

 

 3 301 500 (tre milion e treqind e nje mije e peseqind) lekë pa TVSH . 
 

3. “Sark” shpk me numër NIPT-i K52531415H me ofertë ekonomike :  

 

 2 837 018 (dy milion e teteqind tridhjete e shtate mije e tetembedhjete) lekë pa 

TVSH . 

*  *  * 

Janë skualifikuar operatorët ekonomik ofertues si më poshtë : 

 
1. Operatori ekonomik “Lluca” shpk me numër NIPT-i K29824105N rezulton me mungesa në 

dokumentacion. Mungesat e këtij operatori janë: Nuk ploteson piken 2.3.2 te DST pasi nuk 
ka deklaruar drejtuesin teknik (ing. elektrik). Nuk ploteson piken 2.3.3 te DST pasi nuk 
disponon punonjes te specializuar. Nuk ploteson piken 2.3.7 te DST pasi nuk disponon te 
gjitha mjetet e kerkuara. Nuk ploteson piken 2.3.5 te DST nuk ka paraqitur kontrate furnizimi 
dhe as autorizim prodhuesi. Oferta e këtij operatori është 3 301 500 (tre milion e treqind e nje 
mije e peseqind) lekë pa TVSH . 

 
 

2. Operatori ekonomik “Sark” shpk me numër NIPT-i K52531415H rezulton me mungesa në 
dokumentacion. Nuk ploteson piken 2.2.1 te DST (bilanci i vitit 2020 ka rraport negativ 
midis aktivit dhe pasivit). Nuk ploteson piken 2.3.5 te DST(operatori ekonomik nuk ka 
paraqitur as autorizim prodhuesi dhe as kontrate furnizimi). Ne piken 2.3.2 (kapaciteti teknik 
dhe profesionale) te DST eshte kerkuar “punonjes te specializuar/te kualifikuar , Elektiçiste 
2, punonjes te specializuar per punime ne lartesi 2 , shofer 1 . Ne lidhje me kete pike 
operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese kartelat perkatese te sigurimit teknik ,si dhe te 
jene te perfshire ne listepagesat e shoqerise te pakten 3 muajt e fundit”. Nga verifikimi qe 
realizoj KVO  , rezultojë se shumica e punëtoreve figurojnë ne liste-pagesat e kësaj shoqërie 
vetëm një ose dy dite. Kjo shkakton mangësi dhe mospërputhje, duke shkaktuar konfuzion 
tek autoriteti kontraktor sepse nuk konfirmohet nëse  janë vërtetë punonjës te kësaj shoqërie. 
Nuk provohet se operatori ekonomik disponon fuqinë punëtore, të nevojshme për 
ekzekutimin e kontratës, sipas kërkesave të autoritetit kontraktor. Oferta e këtij operatori 
është 2 837 018 (dy milion e teteqind tridhjete e shtate mije e tetembedhjete) lekë pa TVSH .  

 

 

 

 

 



 
3 

A:Lagjja nr.1,Blloku “ T. Skendo”,Kuçove,Shqipëri .www.bashkiakucove.gov.al 

 

Janë kualifikuar operatorët ekonomik ofertues si më poshtë : 

 
1. Bashkepunimi i operatoreve ekonomik “M u r a t i” shpk me numër NIPT-i J66702413V 

+ “Euro-Alb” shpk me numer NIPT-i K66613407H rezultojen me dokumentacion te 
rregullt. Oferta e këtij bashkepunimi operatoresh është 3 255 350 (tre milion e dyqind 
pesedhjete e pese mije e treqind pesedhjete) lekë pa TVSH . 
 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  se bashkepunimi i operatoreve 

ekonomik “Murati ” SHPK   &  “Euro-Alb” SHPK se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  3 

255 350 (tre milion e dyqind pesedhjete e pese mije e treqind pesedhjete) 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”. 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit  është bërë  në  datë  09.03.2023 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Kreshnik  HAJDARI  


