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_________ _________ 
REPUBLIKA E SHQIPERISË 

BASHKIA KRUJË 

(NJESIA E PROKURIMIT PUBLIK) 

 

Nr .________Prot.                                                                              Krujë,  më ___.___.2023 

 

Shtojca 13  

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

 [ Data  ___.03.2023] 

 

Drejtuar:[ ‘’BAMI’’  sh.p.k  me adrese , Durres Fushe Kruje  Rruga Kameras  me administrator  Z. 

Gëzim Marku,  me nr  NIPT-i J94416206R  ]  

  

 Procedura e prokurimit/lotit:  ‘’ Procedure e Hapur  e Thjeshtuar ‘’ 

 Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-57222-01-27-2023 

 Objekti i kontrates/draft marreveshjes kuader: ”Sistemim-asfaltim i rrugës “Larushk-

Ura e Gjoles” (Faza 1), Nj.A.Fushë Krujë”. 

 Fondi limit: 11’077’147 (njembedhjete milion e shtatedhjete e shtate mije e dyzet  e 

shtate ) lekë pa t.v.sh. 

 Burimi financimit: Te ardhurat e Bashkise Kruje. 
 

 Kohëzgjatja e kontratës: 48(dyzet e tete)  dite  nga data e fillimit te punimeve. 

 Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini Nr. 12 datë 6 Shkurt 2023. 

 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. ‘’EURO-ALB’’ sh.p.k, me adrese Diber Bulqize Lagjja Minatori, Rruga e Spitalit, 

Pallati nr.12, Shk.1, Kati 5, Ap.15., me nr  NIPT-i K66613407H  , me administrator Z, 

Doriana Murati. 

                                                 
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 
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 Vlera e ofertes ekonomike = 8’890’730 (tetemilion e teteqind e nentedhjete mije e shtateqind 

e tridhjete) leke pa t.v.sh 

1.  ‘’ KEGLI-DURI ” sh.p.k, me adrese Durres Fushe Kruje , Lagjja Grumbullimit, 

rruga e Laçit, pallat I ri, kati 1, zona kadastrale nr. 1664, me numer pasurie 3/426 , me 

NIPT K94016202U , me administrator Durim Babasi  

 Vlera e ofertes ekonomike =8’415’874  (tetemilion e katerqind e pesembedhjete mije e 

teteqind e shtatedhjete e kater) leke pa t.v.sh 

2.  ‘’BAMI’’  sh.p.k  me adrese , Durres Fushe Kruje  Rruga Kameras  me administrator  Z. 

Gëzim Marku,  me nr  NIPT-i J94416206R    

 Vlera e ofertes ekonomike = 8’082’280 (tetemilion e tetedhjete e dy mije e  e dyqind e 

tetedhjete ) leke pa t.v.sh 

3. ‘’DENIS-05‘’ sh.p.k me adrese TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Hamid 

Shijaku, Banesa 22, Hyrja 2, Apartamenti 7, me nr NIPT-i K51518029B , 

me,administrator Z. Hajredin Ukperaj  . 

 Vlera e ofertes ekonomike = 8’976’670 (tetemilion e nenteqind e shtatedhjete e gjashtemije e 

gjashteqind e shtatedhjete) leke pa t.v.sh 

4. ‘’K.TURJA’’  sh.p.k  me adrese , Durres Bubq Budull, prane Ures se Gjoles   me 

administrator  Z. Genci Turja ,  me nr  NIPT-i K81314014A .  

 Vlera e ofertes ekonomike = 9’414’830 (nentemilion e katerqind e katermbedhjete mije e 

teteqind e tridhjete) leke pa t.v.sh 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. 

 Nderkohe qe kualifikohen per plotesim te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta 

keto operatore ekonomike te rendituar sipas kriterit percaktues te ofertes fituese 

cmimi me ulet,   operatoret ekonomik si vijon: 
 

1. ‘’BAMI’’  sh.p.k  me adrese , Durres Fushe Kruje  Rruga Kameras  me administrator  Z. 

Gëzim Marku,  me nr  NIPT-i J94416206R    

 Vlera e ofertes ekonomike = 8’082’280 (tetemilion e tetedhjete e dy mije e  e dyqind e 

tetedhjete ) leke pa t.v.sh 

2. ‘’ KEGLI-DURI ” sh.p.k, me adrese Durres Fushe Kruje , Lagjja Grumbullimit, 

rruga e Laçit, pallat I ri, kati 1, zona kadastrale nr. 1664, me numer pasurie 3/426 , me 

NIPT K94016202U , me administrator Durim Babasi  

 Vlera e ofertes ekonomike =8’415’874  (tetemilion e katerqind e pesembedhjete mije e 

teteqind e shtatedhjete e kater) leke pa t.v.sh 

3. ‘’EURO-ALB’’ sh.p.k, me adrese Diber Bulqize Lagjja Minatori, Rruga e Spitalit, 

Pallati nr.12, Shk.1, Kati 5, Ap.15., me nr  NIPT-i K66613407H  , me administrator 

Z, Doriana Murati. 

 Vlera e ofertes ekonomike = 8’890’730 (tetemilion e teteqind e nentedhjete mije e shtateqind 

e tridhjete) leke pa t.v.sh 
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4. ‘’DENIS-05‘’ sh.p.k me adrese TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Hamid 

Shijaku, Banesa 22, Hyrja 2, Apartamenti 7, me nr NIPT-i K51518029B , 

me,administrator Z. Hajredin Ukperaj  . 

 Vlera e ofertes ekonomike = 8’976’670 (tetemilion e nenteqind e shtatedhjete e gjashtemije e 

gjashteqind e shtatedhjete) leke pa t.v.sh 

5. ‘’K.TURJA’’  sh.p.k  me adrese , Durres Bubq Budull, prane Ures se Gjoles   me 

administrator  Z. Genci Turja ,  me nr  NIPT-i K81314014A .  

 Vlera e ofertes ekonomike = 9’414’830 (nentemilion e katerqind e katermbedhjete mije e 

teteqind e tridhjete) leke pa t.v.sh 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ,  [‘’BAMI’’  sh.p.k  me adrese , Durres 

Fushe Kruje  Rruga Kameras  me administrator  Z. Gëzim Marku,  me nr  NIPT-i J94416206R   ] se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej, [8’082’280 (tetemilion e tetedhjete e dy mije e  e dyqind e 

tetedhjete ) leke pa t.v.sh.] / totali i pikëve të marra [nuk ka vleresim me pike]  është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Kruje, Qender Sheshi Mustafa Merlika Kruja] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar 

me një vlerë të përgjithshme prej [nuk plotesohet diferenca sipas ligjit], siç parashikohet në nenin 83 

të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

Shenim: Per proceduren respektive nuk eshte dorezuar ankim  

                                                                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                              Artur BUSHI 

 

 
Konceptoi:G.Halili 

Nr ekzemplareve :3k 
Nr fl:3 

Date:___.___.2023 


