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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

 

      Nr.__________ Prot.                                         Tiranë më _____._____.2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

16.11.2021 

 

Drejtuar:    Operatorit ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI                                                                       

Tirane Njesia Bashkiake Nr.9, Bulevardi Zogu i I, Godina Nr.2, Ap.7, Shk.1, kati 3 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E Hapur - prokurim  me mjete elektronike 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-08121-10-13-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Emergjencë mbrojtje lumore për urën e Drojës” 

Fondi limit: 82.770.883 (tetëdhjetë e dy milion e shtatëqind e shtatëdhjetë mijë e tetëqind e 

tetëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 4 muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 151, datë: 18/10/2021  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto X   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim    

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
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1. BOE S.M.O.UNION & SMO VATAKSI                                 J66902042Q & L47022001J

                      

Vlera: 59,690,364.00 (pesëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë mijë e treqind 

e gjashtëdhjetë e katër) lekë pa tvsh 

 

2. Operatori ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI                                 

                                                                                                          K91727010A           

Vlera:  64,794,107.00 (gjashtëdhjetë e katër milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e katër mijë 

e njëqind e shtatë) lekë pa tvsh. 

 

3.  Operatori ekonomik “CURRI” SHPK                                      J67902718S  

 

Vlera:  69,593,149.95 (gjashtëdhjetë e nëntë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e 

njëqind e dyzet e nëntë presje nëntëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 

 

4. BOE  MF INVEST GROUP & MANE/S                                L71830010R & J64103865K 

 

Vlera : 69,818,344.00 (gjashtëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e e tetëmbëdhjetë mijë e 

treqind e dyzet e katër) lekë pa tvsh. 

 

5. BOE PEPA GROUP & JUNIK                                               L42215009L & J68007522L 

Vlera : 70,977,372.10 (shtatëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e 

treqind e shtatëdhjetë e dy presje dhjetë) lekë pa tvsh. 

 

6. BOE BALILI KONSTRUKSION & AIDA CONSTRUCTION & UDHA  

                                                                  K17016202S & M03116403L & K77524909Q  

Vlera : 75,097,876.80 (shtatëdhjetë e pesë milion e nëntëdhjetë e shtatë mijë e tetëqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë presje tetëdhjetë)  lekë pa tvsh. 

 

7. BOE SENKA & DAJTI PARK 2007                                     J94808405Q & K11507003S 

Vlera : 75,294,545.00 (shtatëdhjetë e pesë milion e dyqind e nëntëdhjetë e katër mijë e 

pesëqind e dyzet e pesë) lekë pa tvsh 
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8. Operatori ekonomik VELLEZERIT HYSA                          K12911201C         

Vlera : 75,246,706.65 (shtatëdhjetë e pesë milion e dyqind e dyzet e gjashtë mijë e 

shtatëqind e gjashtë presje gjashtëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 

 

9. Operatori ekonomik BE - IS SH.P.K                                     K71412003A     

Vlera : 76,842,357.00 (shtatëdhjetë e gjashtë milion e tetëqind e dyzet e dy mijë e treqind 

e pesëdhjetë e shtatë) lekë pa tvsh 

 

10. BOE LLAZO & BESTA                                                       K24218401K  & J62903182B 

Vlera : 78,189,683.00 (shtatëdhjetë e tetë milion e njëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e 

gjashtëqind e tetëdhjetë e tre) lekë pa tvsh 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. BOE S.M.O.UNION & SMO VATAKSI                               L42215009L & J68007522L  

2. Operatori ekonomik CURRI                                                  J67902718S 

3.  BOE MF INVEST GROUP & MANE/S                              L71830010R & J64103865K  

4.  BOE PEPA GROUP & JUNIK                                             L42215009L & J68007522L 

5.  BOE SENKA & DAJTI PARK 2007                                    J94808405Q & K11507003S 

6. Operatori ekonomik VELLEZERIT HYSA                         K12911201C 

7. BOE LLAZO & BESTA                                                         K24218401K  & J62903182B 

 

Arsyet e skualifikimi si më poshtë: 

 

1.  S.M.O.UNION & SMO VATAKSI                              L42215009L & J68007522L 

Oferta e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “S.M.O.UNION & SMO 

VATAKSI” nuk kualifikohet, pasi nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara 

në dokumentat standarde te tenderit. Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

 Nuk  permbush piken 2.3.4 pasi nuk ka paraqitur drejtues teknik gjeolog. 

 Formulari i vetedeklarimit nuk eshte plotesuar sipas formatit te publikuar ne 

dokumentat standarde te tenderit. 
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2. Operatori ekonomik CURRI                                                      J67902718S                                                                                                           

Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “CURRI” nuk kualifikohet, pasi nuk 

përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarde te tenderit. 

Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

 Nuk  permbush piken 2.3.4, pasi nuk ka paraqitur drejtues teknik inxhinier 

ndertimi (profili strukturist). 

 

3.  BOE MF INVEST GROUP & MANE/S                                    L71830010R & 

J64103865K 

Oferta e paraqitur nga operatorët ekonomikë “MF INVEST GROUP & MANE/S” nuk 

kualifikohet, pasi nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në dokumentat 

standarde te tenderit. Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

 Kontrata e bashkepunimit midis tyre nuk ka objekt kete procedure prokurimi, 

por ka objekt tjeter (rikonstruksion sistemim asfaltim i sheshit te DRSHTRR 

Vlore). 

 Nuk permbush piken 2.3.1, pasi punet e ngjashme te paraqitura nga bashkimi i 

operatoreve nuk jane pune te ngjashme me objektin qe tenderohet. 

 

4.  BOE PEPA GROUP & JUNIK                                             L42215009L & J68007522L 

Oferta e paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “PEPA GROUP & JUNIK” 

nuk kualifikohet, pasi nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në 

dokumentat standarde te tenderit. Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

 Drejtuesi teknik Nertil Semani figuron i punesuar tek ËMC Consulting Engineers 

(USA).  

 Nuk permbush piken 2.3.1, pasi punet e ngjashme te paraqitura nga bashkimi i 

operatoreve nuk jane pune te ngjashme me objektin qe tenderohet. 
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5. BOE SENKA & DAJTI PARK 2007                                     J94808405Q & K11507003S 

Oferta e paraqitur nga operatorët ekonomik “SENKA & DAJTI PARK 2007”                                                       

nuk kualifikohet, pasi nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në 

dokumentat standarde te tenderit. Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

 Nuk permbush piken 2.3.1, pasi punet e ngjashme te paraqitura nga bashkimi i 

operatoreve nuk jane pune te ngjashme me objektin qe tenderohet. 

 

6. Operatori ekonomik VELLEZERIT HYSA                               K12911201C                                                                                                    

Oferta e paraqitur nga operatori ekonomik “VELLEZERIT HYSA” nuk kualifikohet 

pasi, nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarde te 

tenderit. Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

 Nuk  permbush piken 2.3.4, pasi nuk ka paraqitur drejtues teknik inxhinier 

ndertimi (profili strukturist). 

 Drejtuesi teknik (Olkida Naci) ne licencen e operatorit VELLEZERIT HYSA 

rezulton te jete ne marredhenie pune ne Agjensine Kombetare te Mjedisit, kjo ne 

kundershtim me ligjin per licencimin. 

 

7. BOE LLAZO & BESTA                                                       K24218401K  & J62903182B 

Oferta e paraqitur nga operatorët ekonomikë “LLAZO & BESTA”                                                                     

nuk kualifikohet, pasi nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në 

dokumentat standarde te tenderit. Arsyet e skualifikimit si me poshte: 

 Nuk permbush piken 2.3.1, pasi bashkimi i operatoreve nuk ka paraqitur pune te 

ngjashme. 

 

*  *  * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik EUROKOS 

HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPERI, me adresë: Tirane Njesia Bashkiake Nr.9, 

Bulevardi Zogu i I, Godina Nr.2, Ap.7, Shk.1, kati 3, me NUIS: K91727010A se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 64,794,107.00 (gjashtëdhjetë e katër milion e shtatëqind e 

nëntëdhjetë e katër mijë e njëqind e shtatë) lekë pa tvsh / totali i pikëve të marra sipas sistemit 

[244.35], mesatarja e pikëve të marra [81.48] 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”. 

  

Konceptoi: J.Avdolli  

Personi Përgjegjës për procedurën 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

Evis Berberi 


