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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë GECI SHPK , K71829801O  / Tirana 

International Hotel, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2146120 

(Dymilionenjeqindedyzetegjashtemijeenjeqinenjezet)leke pa tvsh, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë sekretaria e IZHA, Rr;Naim Frasheri Nr.37, Tirane 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 3 ditëve (date27.07.2018) 

nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.07.2018 

Ankesa: NUK KA  

 

DREJTORIA E RAJONIT VERIOR SHKODER 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

  

[Data 24.07.2018 

 

Për: „“FLORIDA ” sh.p.k, adrese „Bajram Curri  

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur  

Numri i referencës së procedurës/lotit :REF-73295-06-04-2018 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me performancë  rruga 

B.Curri - Valbonë, U.Bujan - Q.Morinë, Sopot-Kernajë, Mejdan -Tropoje-Bucaj 57.76 km”.       

Fondi limit  : 115 670 208 (njeqind e pesembedhjete milion e gjashteqind e shtatedhjte mije e 

dyqind e tete)leke pa tvsh/Buxheti i Shtetit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 11.06.2018] , Numri 

23. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. “ALB SHPRESA” sh.p.k, me numer NIPTI J 72110003 F,  perfaqesues ligjor Z.Mehdi Lala, 

me adrese: Rr. “ Maliq Muço”, Nd. 6, Hyrja 4 , Ap. 14, Tirane, me oferte: 115 460 885  

(njëqind e pesëmbëdhjetë milion e katerqind e gjashtëdhjetë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e 

pesë) leke pa tvsh.  

2. “ CURRI” shpk, përfaqësues ligjor Z. Faik Curri me adrese: Rr. “Kajo Karafili”, Pallati 

Bimbashi 8/2, Shk.2, Kati II, Ap. 2 Tirane, me oferte: 114 937 193 (njëqind e katermbëdhjetë 

milion e nëntëqind e tridhjetë e shtatë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e tre) leke pa tvsh.  

3. Bashkimi i operatoreve ekonomik “DRINI 1”shpk& AEK MUNELLA”,perfaqesuar ky 

bashkim nga “AEK MUNELLA”shpk, me përfaqësues ligjor Z.Zef Kaza, Nr NIPTI 

J98926001P,adrese; Njesia Administrative  Fan, Mirdite, me oferte: 113 446 520 (njëqind e 

trembëdhjetë milion e katerqind e dyzet e gjashtë mijë e pesëqind e njëzet ) leke pa tvsh. 

4.  “FLORIDA ” shpk, me numer NIPTI J79602604P, me perfaqesues ligjore Z.Zeqir 

Bushgjoka, adrese: Bajram Curri,  me oferte: 106 894 130 (njëqind e gjashtë  milion e 

tetëqind e nëntëdhjetë e kater mije e  njëqind e tridhjetë ) leke pa tvsh. 
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5. “JUBICA” sh.p.k, me numer NIPTI K  26529001 I,  perfaqesues ligjor Z.Ndoc Kulla, me 

adrese: Rr. “ Luigj Gurakuqi”, Kuklej Nr. 108 Shkoder, me oferte:  103 500 002 (njëqind e tre 

milion e pesëqind e dy mije) leke pa tvsh. 

6.  “GECI” sh.p.k, me numer K 71829801 O, me perfaqesues ligjor Z.Ram Geci, me adrese: 

“Tirana International  Hotel”, Sheshi “Skenderbe”, Tirane, me oferte: 90 946 730 

(nëntëdhjetë milion e nëntëqind e dyzet e gjashtë  mijë e shtatëqind e tridhjetë ) leke pa tvsh. 

7. “VLLAZNIMI sh.p.k me nr NIPT J79602601O,  perfaqësues ligjor Z. Bashkim Byberi, me 

adrese: Lagjja 28 Gushti, Rruga Agim Ramadan, Bajram Curri, me oferte:  80 335 800 

(tetëdhjtë milion e treqind e ttridhjetë e pesë mijë e tetëqind) leke pa tvsh,  

8. Person fizik Z.Adem Pojani (Nuk ka dokumenta). 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Adem Pojani  

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk plotëson asnjë nga kriteret e kualifikim pasi nuk keni ngarkuar asnjë dokument në sistem. 

 

2. “ JUBICA”sh.p.k 

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk plotesoni kushtin per kualifikim per sa ju perket mjeteve Borepastruese, pasi keto mjete jane te 

njejta me mjetet borepastruese te perdorura ne prokurimin me objekt "Mirembajtje Rutine dhe 

Dimerore me Performance Rruga Kukës-U.Zapotit, Kukës-Bushtricë (Vasie), K/Rruge Domaj-

Draj/Rec (Kufi me Peshkopinë) 71.64 km", ne te cilin jeni kualifikuar dhe renditur i pari, prandaj 

mjetet tuaja rezultojne te angazhuara ne kundershtim me ate qe eshte percaktuar ne kriteret per 

kualifikim. 

 

3. “ GECI” sh.p.k 
Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk plotësoni kriteret teknike per kualifikim pasi ju mungojne 2 nga mjetet e punës të kërkuara, 

si më poshtë: 

1.  Makineria per vendosje parmake metalik, Batipal.  

2. Set semaforesh. 

 

4. “ CURRI” sh.p.k 

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk plotsoni kriteret per kualifikim sipas kerkasave te DST. 

1. Shërbimet e ngjashme të paraqitura nuk plotsojne 40% që kërkohet në DST 

2. Borëpastruse keni paraqitur 2 copë nga 4 që kërkohen. 

 

5.  “ ALB SHPRESA” sh.p.k 

Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk plotsoni kriteret per kualifikim pasi rezulton se : Kontrata e qerase me shoqerine " Mela" per 

makineri me Nr 1590.Rep, Nr 475 Kol.Dt 28.06.2018 te marra me qera , Kontrata Nr 1589 Rep.,Nr 

474 Kol. dt 28.06.2018 per furnizim me asfaltobeton me shoqerine " Kirchbereger-Albania  si dhe 

kontrata  me Nr 1652 Rep.,Nr 480 Kol. dt 30.06.2018 me Sokol Dako jane te marra per tjera 
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objekte. Te gjitha makinerite e marra me qera jane marre per kontrata te tjera dhe jo per kete 

kontrate. 

 

6. “ VLLAZNIMI” sh.p.k 
Përkatesisht per arsyet e meposhtme: 

1. Ju mungon Fatura e shlyerjes se  Energjise Elektrike Muaji Maj 2018; 

2. Nuk plotsoni kriteret teknike mbasi ju mungojne pothuase pjesa me e madhe e makinerive, 

të tilla si: Nuk keni Rul vibrues copë 1, Kamiona vetshkarkues 8-12 ton cope 4,Prese asfalti 

cope 1, Autobetonjere cope 1, Asfaltshtruese cope 1, Mjete per vendosje parmake metalik 

cope 1, Borepastruese cope 4, Kamionçine  mbi 1 ton cope 1, Fadroma cope 2, Kontrata 

furnizimi me asfalt, Set semaforesh cope 1, Makineri per vizim rrugesh cope 1. 

3. Nuk keni pika liçence si NP-5, NP-12.  

4. Nuk keni kontrate me Ing. Mjedisi.  

5. Oferta juaj eshte plotsuar gabim ajo pas korrigjimit del disa here me e madhe si fondi limit. 

Konkretisht nuk keni respektuar formularin e preventivit tek kolona çmimi eshte  lek/Km/ne 

muaj keni vendosur çmimin 1.200.000 lek /Km ne muaj dhe nuk e keni shumëzuar per 24 

muaj që është afati, prandaj  kjo ofertë  është plotësuar gabim . Shuma e paraqitur nga ana 

juaj si  oferte është për një muaj, po te shumëzohet me 24 muaj ajo del miliarda. 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “FLORIDA” 

sh.p.k, me numer NIPTI J79602604P, me perfaqesues ligjore Z.Zeqir Bushgjoka, adrese: Bajram 

Curri,  me oferte: 106 894 130 (njëqind e gjashtë  milion e tetëqind e nëntëdhjetë e kater mije e  

njëqind e tridhjetë ) leke pa tvsh, 128 271 956    ( njëqind  e njëzet e tetë  milion e dyqind e 

shtatëdhjetë e një mije e nëntëqind e pesëdhjetë e gjashtë)  leke me tvsh, është identifikuar si oferta 

e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Rajonit Verior Shkoder,me adrese;Rr.At Zef 

Valentini, 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 tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar B.O“Drini 1 &AEK Munella”Shpk, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej  113 446 520 (njëqind e trembëdhjetë milion e katerqind 

e dyzet e gjashtë mijë e pesëqind e njëzet ) leke pa tvsh, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit 

nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.07.2018 

Ankesa: ka ose jo (Ankesa nuk ka) 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 
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