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BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr._________prot.                                                                    Durrës, më_____._____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

Drejtuar:  BOE LIQENI VII Sha, Nipt: K01730502W + NREGJONI Shpk, Nipt:K31329048I 

Adresa: Durrës, Rruga “Dituria”, Zona Kadastrale nr. 8516, Nr. Pasurie 10/268,      

Lagja 14, Kodi Postar 2007, Shkozet 

 

Procedura e prokurimit/lotit:  Procedurë e Hapur Punë. 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:  REF-28961-05-13-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i hapsirave publike në bllokun e banimit 

në Lagjen Nr.17 dhe tek Muzeu i Dëshmorëve”, sasia: sipas preventivit, afati: 70 ditë. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Nr. 67 date 23 

Maj 2022] 

 

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. KOMBEAS Sha        K88103301J 

Vlera 35.316.168 (tridhjetë e pesë milion e treqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e njëqind e 

gjashtëdhjetë e tetë) lekë. 

2. BOE Braka Construction Shpk    L61906505I 

    + SARDO Shpk      K13120402W 

Vlera 38.552.220 (tridhjetë e tetë milion e pesëqind e pesëdhjetë e dy mijë e dyqind e 

njëzetë) lekë. 

3. KEVIN CONSTRUKSION Shpk    K71401004W 

Vlera 40.802.536 (dyzetë milion e tetëqind e dy mijë e pesëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë. 
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4. BOE K.M.K Shpk        L78223801E          

    + Caushi M Shpk        L88419801O         

    + Sinder AB Shpk  K01531003W  

Vlera 41.323.952 (dyzetë e një milion e treqind e njëzetë e tre mijë e nentëqind e pesëdhjetë e 

dy) lekë. 

5. BOE SHKELQIMI 07 Shpk     K68121808W 

    + FLED Shpk       K17629104C  

Vlera 43.000.000  (dyzetë e tre milion) lekë. 

6. ED-KONSTRUKSION Shpk    K61625001I 

Vlera 43.386.472 (dyzetë e tre milion e treqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e 

shtatëdhjetë e dy) lekë. 

7. MELA Shpk       K62320011G 

Vlera 44.515.998 (dyzetë e katër milion e pesëqind e pesëmbedhjetë mijë e nentëqind e 

nentëdhjetë e tetë lekë. 

8. BOE MF INVEST GROUP shpk,      L 71830010 R 

+ I.C.C GROUP shpk,        L 51308006 A     

Vlera 46.828.451 (dyzetë e gjashtë milion e tetëqind e njëzetë e tetë mijë e katërqind e 

pesëdhjetë e një) lekë. 

9. BOE STERKAJ Shpk       J68310708M 

    + ERAL CONSTRUCTION COMPANY Shpk    K82230002K 

Vlera 48.082.793 (dyzetë e tetë milion e tetëdhjetë e dy mijë mijë e shtatëqind e 

nentëdhjetë e tre) lekë. 

10. UROVIA Shpknj        L91426009G    

Vlera 48.780.876 (dyzetë e tetë milion e shtatëqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë) lekë.  

11. BOE EURO-ALB Shpk      K66613407H 

     + MURATI” Shpk      J66702413V           

Vlera 49.502.276 (dyzetë e nentë milion e pesëqind e dy mijë e dyqind e shtatëdhjetë e 

gjashtë) lekë. 

12. BOE Shendelli Shpk       K07924803N 

     + Jody Kompany Shpk       J94824803M 

Vlera 49.987.426 (dyzetë e nentë milion e nentëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e 

njëzetë e gjashtë) lekë. 

13. SHPRESA- AL Shpk       Nipt: K31321021N 

Vlera 49.998.097 (dyzetë e nentë milion e nentëqind e nentëdhjetë e tetë mijë e katërqind e 

nentëdhjetë e shtatë) lekë. 

14. BOE ARDMIR Shpk     K82509006P     

     + ASI-2A CO shpk       K53002402C  

      + 2Z KONSTRUKSION Shpk    J63229466K 

Vlera 51.067.492 (pesëdhjetë e një milion e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e 

nentëdhjetë e dy) lekë. 

15. BOE GLAVENICA Shpk                   K17710805A 

     + EDICOM Shpk        J61813038H 
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Vlera 52.937.616 (pesëdhjetë e dy milion e nentëqind e tridhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind 

e gjashtëmbëdhjetë) lekë. 

17. BOE LIQENI VII Sha      K01730502W 

      + NREGJONI Shpk      K31329048I 

Vlera 55.230.394 (pesëdhjetë e pesë milion e dyqind e tridhjetë mijë e treqind e nentëdhjetë 

e katër) lekë. 

18. BOE DENIS-05 Shpk       K51518029B 

   + XHAST Shpk       K12512837I 

Vlera 55.572.992 (pesëdhjetë e pesë milion e pesëqind e shtatëdhjetë e dy mijë e nentëqind 

e nentëdhjetë e dy) lekë. 

19. BOE DESARET COMPANY Shpk     K01816001J 

      + Rruge Sinjalistike Mirembajtje & Hidro Company Shpk  L04803001U 

Vlera 55.794.533 (pesëdhjetë e pesë milion e shtatëqind e nentëdhjetë e katër mijë e 

pesëqind e tridhjetë e tre) lekë. 

20. BE–IS Shpk       K71412003A 

Vlera 55.888.868 (pesëdhjetë e pesë milion e tetëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e 

gjashtëdhjetë e tetë) lekë. 

21. CURRI Shpk        J67902718S 

Vlera 58.438.118  (pesëdhjetë e tetë milion e katërqind e tridhjetë e tetë mijë e njëqind e  

tetëmbëdhjetë) lekë. 

22. BOE ALGES KONSTRUKSION” Shpk    L92621601H 

      + 2T Shpk        K01731001M 

 + BONUS Shpk       K72412009E 

Vlera 59.859.063 (pesëdhjetë e nentë milion e tetëqind e pesëdhjetë e nentë mijë e  

gjashtëdhjetë e tre) lekë. 

23. AL-ASFALT Shpk      K81511508A 

Vlera 59.984.782 ((pesëdhjetë e nentë milion e nentëqind e tetëdhjetë e katër mijë e 

shtatëqind e tetëdhjetë e dy) lekë.    

       

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. KOMBEAS Sha    K88103301  arsyet e mëposhtme: 

 

- Për ofertuesin KOMBEAS Sha Nipt: K88103301J me vlerë të ofertës 35.316.168 lekë, 

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

përmbushjen e kritereve per kualifikim, të për caktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi 

se, operatori ekonomik KOMBEAS Sha: 

1. Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per punonjesit e thjeshte, pasi  per 

Z.Qazim Hoxha  sipas licences eshte me profesion drejtues teknik i shoqerise, ne vetedeklarim 

ne shtojcen Nr.8 e ka deklaruar si puntore te thjeshte ndertimi. 

 KVO vendos qe ofertuesi KOMBEAS Sha të mos kualifikohet. 
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2. BOE Braka Construction Shpk   L61906505I 

    + SARDO Shpk     K13120402W 

arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin  BOE Braka Construction Shpk  Nipt  L61906505I+SARDO Shpk Nipt 

K13120402W, me  vlerë të ofertës 38.552.220, Komisioni I Vleresimit te Ofertave, gjate 

shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per përmbushjen e kritereve per kualifikim, të 

përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se, per operatoret ekonomik BOE Braka 

Construction + SARDO Shpk: 

1. Nuk ka paraqitur Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3. Formulari i sigurimit te 

ofertes se paraqitur ka periudhe vlefshmerie te ofertes 70 dite, dhe ne dokumentat e tenderit 

periudha e vlefshmerise se ofertes eshte kerkuar per 150 dite. 

 KVO vendos qe ofertuesit BOE Braka Construction Shpk +SARDO Shpk të mos 

kualifikohet. 

 

3. KEVIN CONSTRUKSION Shpk  K71401004W  arsyet e mëposhtme: 

 

-Për ofertuesin KEVIN CONSTRUKSION Shpk Nipt: K71401004W me vlerë të ofertës 

40.802.536 lekë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, gjates hqyrtimit dhe vleresimit te 

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

e tenderit, konstatoi se, operatori ekonomik KEVIN CONSTRUKSION Shpk: 

1.Nuk permbush piken 2.3 g)  per mjetet me qira Grejder, Asfaltoshtruese, mungon numri i 

kontrates se qirase, afati i kontrates sipas formularit te vetdeklarimit shtojca Nr.8. 

KVO vendos qe ofertuesi  KEVIN CONSTRUKSION Shpk të mos  kualifikohet. 

 

4. BOE K.M.K Shpk        L78223801E          

    + Caushi M Shpk        L88419801O         

    + Sinder AB Shpk       K01531003W 

arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin BOE K.M.K Shpk Nipt: L78223801E+ Caushi M shpk Nipt: 

L88419801O+SINDER AB Shpk Nipt: K01531003W, me vlerë të ofertës 41.323.952 lekë, 

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

përmbushjen e kritereve per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi 

se,per operatoret ekonomik BOE K.M.K Shpk + Caushi M shpk +SINDER AB: 

1.Per operatorin ekonomik K.M.K sipas vetedeklarimit shoqeria ka deklaruar 48 punonjes e 

shprehur ne perqindje 68%. Ne akt marreveshje operatori i mesiperm mbulon 85% te 

zerave te punimeve, ku 17 % te punimeve mbeten te pa mbuluara me fuqi puntore. 

 

 KVO vendos qe ofertuesit BOE K.M.K Shpk + Caushi M+SINDER Ab shpk të mos 

kualifikohet. 

 

5. BOE SHKELQIMI 07 Shpk     K68121808W 

    + FLED Shpk       K17629104C  
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arsyet e mëposhtme: 

-Për ofertuesin SHKELQIMI 07 Shpk Nipt: K68121808W+FLED Shpk Nipt: K17629104C 

me vlerë të ofertës 43.000.000, 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 SHKELQIMI 07 Shpk+ FLED Shpk: 

1.Per operatorin Shkelqimi 07, nuk përmbush piken 1. a) b) c) ç) d) e) i)  te  Kriteret e 

pergjithshme të kualifikimit, sipas Shtojcës Nr.8  keto kritere duhet te permbushen ne 

Formularin Përmbledhes se Vetedeklarimit. 

2. Nuk permbushin  numrin e punonjesve prej 70 persona sipas pikes 2.3 f) te Kapacitetit Teknik 

per fuqine puntore. 

 KVO vendos qe ofertuesi SHKELQIMI 07 Shpk + FLED SHPK të mos kualifikohet. 

 

6. ED-KONSTRUKSION Shpk K61625001I arsyet e mëposhtme: 

-Për ofertuesin ED-KONSTRUKSION Shpk Nipt: K61625001I, me vlerë të ofertës 

43.386.472,  

Komisioni iVleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per 

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

se operatori ekonomik ED  KONSTRUKSION Shpk: 

1. Nuk permbush piken 2.3.d te Kapacitetit Teknik per personelin kryesor, Inxhinieri Gjeodet 

Z. Enver Vani i deklaruar si mbeshtetes për shoqerine,  Ed Konstruksion figuron Drejtues 

Teknik prane shoqerise Ndertimi Sh.p.k, sipas kontrates se punes dhe jo si Inxhinier Gjeodet i 

lire prane kesaj shoqerie.Ne baze te Vendimit Nr.42, datë 16.1.2008 “PËR MIRATIMIN E 

RREGULLORES PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E DHËNIES SË LICENCAVE 

PROFESIONALE TË ZBATIMIT, KLASIFIKIMIT DHE DISIPLINIMIT TË 

SUBJEKTEVE JURIDIKE, QË USHTROJNË VEPRIMTARI NDERTIMI” KREU IV 

“DREJTUESI TEKNIK I SHOQËRISË DHE PAPAJTUESHMËRIA ME KËTË 

DETYRË”,pika 2)“Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të 

angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë 

njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi. 

 KVO vendos qe ofertuesi ED-KONSTRUKSION të mos  kualifikohet. 

 

7.  MELA Shpk          K62320011G         arsyet e mëposhtme: 

 

- Për ofertuesin MELA Shpk Nipt: K62320011G,me vlerë të ofertës 44.515.998 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, per MELA Shpk: 

1. Nuk përmbush numrin e Inxhinerit te Ndertimit ne  piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik per 

stafin mbeshtetes. 
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2. Nuk përmbush numrin e puntoreve  te  thjeshte prej 54 persona, ne  piken 2.3.d) te Kapacitetit 

Teknik per stafin mbeshtetes. 

3. Nuk  përmbush  numrin e Manovratoreve ne piken  2.3 e) te Kapacitetit  Teknik. 

4. Nuk  përmbush  numrin e Drejtues Mjeti  ne piken  2.3 e) te Kapacitetit  Teknik. 

 KVO vendos qe ofertuesi  MELA Shpk Nipt: K62320011G Shpk të mos kualifikohet. 

 

8. BOE MF INVEST GROUP shpk,    L 71830010 R 

+ I.C.C GROUP shpk,      L 51308006 A 

 

arsyet e mëposhtme: 

-Për ofertuesin BOE MF INVEST GROUP Shpk Nipt: L71830010R+ I.C.C GROUP Shpk, 

Nipt; L51308006A,me vlerë të ofertës 46.828.451 lekë, Komisioni i Vleresimit te Ofertave, 

gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per permbushjen e kritereve per 

kualifikim, të përcaktuara n ëdokumentet e tenderit, konstatoi se, per operatoret ekonomik, 

BOE MF INVEST GROUP Shpk + I.C.C GROUP Shpk: 1.Per operatorin ekonomik I.C.C 

GROUP sh.p.k sipas vetedeklarimit shoqeria ka deklaruar Znj. Besiana Llazani si punonjese te 

thjeshte ndertimi nderkohe qe Znj. LLazani pasqyrohet si Drejtuese Teknike ne licence. 

-BOE MF INVEST GROUP Shpk + I.C.C GROUP Shpk ka deklaruar vetem nje eskavator me 

goma dhe nje eskavator dhe fadrome me goma. Kriteri ne DST eshte: Eskavator me goma cope 

2 dhe dy mjetet eskavatori dhe fadroma jane te ndryshem dhe nuk mund te jene ekuivalente. 

- I.C.C GROUP sh.p.k ka deklaruar ne Shtojcen 8 dy kamione te cilet i ka emertuar: 

“Kamion” dhe “Kamion 15-20 ton”. Asnje nga keto emertime nuk plotesojne asnje nga 

kriteret per kamion te kerkuara ne DST. “Kamion” nuk percakton asnje tonazh nderkohe qe 

“Kamion 15-20ton” mund te jete 15-18 ton ose 18-20. Eshte e pa qarte. 

- BOE MF INVEST GROUP Shpk + I.C.C GROUP Shpk i mungon nje kamion me mase 

maksimale te autorizuar 7.5 deri 18 ton. 

KVO vendos qe ofertuesit BOE MF INVEST GROUP Shpk + I.C.C GROUP Shpk të mos 

kualifikohet.  

 

9. BOE STERKAJ Shpk       J68310708M 

    + ERAL CONSTRUCTION COMPANY Shpk    K82230002K 

 

arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin BOE STERKAJ  Shpk Nipt: J68310708M  + ERAL CONSTRUCTION 

COMPANY Shpk Nipti: K82230002K me vlerë të ofertës 48.082.793 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, per 

operatoret tekonomik, BOE STERKAJ  Shpk + ERAL CONSTRUCTION COMPANY:  

Subjektit ERAL CONSTRUCTION COMPANY i mungon ISO 39001. ISO 39001 i perket – 

“Sistemi i manaxhimit te sigurise se trafikut rrugor per fushat si vijon: Menaxhimi i logjistikes 

se personelit dhe mjeteve te transportit per aktivitete te: 
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Projektimi dhe ndertimi i punimeve civile, industriale dhe infrastruktures. Ndertimi dhe 

mirembajtja e punimeve elktrike per shperndarjen dhe transmetimin e energjise lektrike ne 

tension te larte/te mesem/te ulet. Krijimi dhe mirembajtja e hapsrave te gjelberta , publike dhe 

private. Prohimin dhe tregtimin e inerteve dhe materialeve te ndryshme per ndertim.” ERAL 

CONSTRUCTION COMPANY ka deklaruar ne Shtojcen 8 Kamione me tonazhe te ndryshme 

me ane te cilave do te te kryeje furnizimin e materialeve te cilat ka marre persiper sipas ndarjes 

se punimeve ne nje kohe kur i mungon ISO 39001. 

- Subjektit ERAL CONSTRUCTION COMPANY ka marre persiper 100% te zerave 2,5,6,7 te 

kapitullit B “Punime Shtresash” ne nje kohe ku ne Shtojcen 8 nuk ka deklaruar autobetoniere. 

KVO vendos qe ofertuesi BOE STERKAJ  Shpk + ERAL CONSTRUCTION COMPANY 

të mos kualifikohet. 

10. EUROVIA Shpknj  Nipt L91426009G   arsyet e mëposhtme: 

Për ofertuesin EUROVIA Shpknj Nipt L91426009G,me vlerë të ofertës 48.780.876 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, EUROVIA Shpknj:  

1. Nuk permbush piken 2.3.a) te Kapacitetit Teknik, pasi nuk ploteson vleren per pune te 

ngjashme te realizuar gjate pese viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te 

kontrates. 

 KVO vendos qe ofertuesi EUROVIA Shpknj të mos kualifikohet. 

11. BOE EURO-ALB Shpk    K66613407H 

     + MURATI” Shpk    J66702413V  arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesin BOE EURO-ALB Shpk Nipt: K66613407H+ MURATI Shpk Nipt: 

J66702413V me vlerë të ofertës 49.502.276 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, per operatoret ekonomik, BOE EURO-

ALB Shpk + MURATI Shpk,:  

-EURO-ALB sh.p.k ka marre persiper 74% te punimeve per te cilat ka paraqitur si pune te 

ngjashme 11 objekte nder te cilat 10 jane ndertime banesash individuale , rikonstruksione 

ndertesash apo ndertim shkolle. Vetem nje nga punet e paraqitura nga “EURO-ALB” 

sh.p.k, perkatesisht “Rivitalizim i Qendres Gose” I pershtatet natyres se objektit te 

prokuruar, kontrate ne te cilen “EURO-ALB” sh.p.k ka marre persiper sipas formularit te 

vlererimit 19.4% ose ne vlere 15,947,320 Leke pa T.V.Sh. 

Qe “EURO-ALB” te plotesoje perqindjen qe ka marre persiper ne kete bashkepunim te 

perkohshem perkatesisht 74% , duhet te kishte paraqitur pune te ngjashme (qe i pershtaten 

natyres se objektit te prokuruar) ne vlere 88,800,000 Leke. 

KVO vendos qe ofertuesit BOE EURO-ALB Shpk + MURATI Shpk  të mos kualifikohet. 

 

12. BOE Shendelli Shpk    K07924803N 

     + Jody Kompany Shpk    J94824803M arsyet e mëposhtme: 
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-Për ofertuesin BOE Shendelli Shpk Nipt: K07924803N  + Jody Kompany Shpk Nipt 

J94824803M me  vlerë të ofertës 49.987.426 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, per operatoret ekonomik, BOE Shendelli 

Shpk + Jody Kompany Shpk: 

1.Nuk permbush piken 1 , Marreveshja e Bashkepunimit ndermjet operatoreve nuk eshte 

paraqitur sipas elementeve  qe merr persiper te realizoje secili prej anëtareve te bashkimit.  

KVO vendos qe ofertuesit BOE Shendelli Shpk + Jody Kompany Shpk të mos kualifikohet. 

13. SHPRESA- AL Shpk  Nipt: K31321021N  arsyet e mëposhtme: 

-Për ofertuesin SHPRESA- AL Shpk  Nipt: K31321021N, me vlerë të ofertës49.998.097 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 SHPRESA- AL Shpk: 

 

1.Subjektit SHPRESA- AL Shpk  i ka skaduar ISO 39001. 

KVO vendos qe ofertuesi SHPRESA- AL Shpk  të mos kualifikohet. 

 

14. BOE ARDMIR Shpk      K82509006P     

     + ASI-2A CO shpk      K53002402C  

      + 2Z KONSTRUKSION Shpk   J63229466K 

arsyet e mëposhtme: 

- Për ofertuesit BOE ARDMIR Shpk Nipt: K82509006P + ASI-2A CO shpk Nipt: 

K53002402C +2Z KONSTRUKSION Shpk Nipt: J63229466K, me vlerë të ofertës 

51.067.492 lekë, Komisioni I Vleresimit te Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te 

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

e tenderit, konstatoi se, per operatoret ekonomik BOE ARDMIR Shpk + ASI-2A CO shpk+ 

2Z KONSTRUKSION Shpk: 

-Subjektit ARDMIR sh.p.k i mungon ISO 39001 Sistemi i manaxhimit te sigurise se trafikut 

rrugor.Subjekti Ardmir shpk ka paraqitur pune te ngjashme ne total vleren 21,971,907 e cila 

ne perqindje perkthehet 18.3% nderkohe qe sipas kontrates se bashkepunimit ka marre 

persiper 30.6% te bashkepunimit. 

 

KVO vendos qe ofertuesit BOE ARDMIR Shpk + ASI-2A CO shpk+ 2Z KONSTRUKSION 

Shpk të mos kualifikohet. 

 

15. .  BOE GLAVENICA Shpk   K17710805A 

     + EDICOM Shpk     J61813038H 

arsyet e mëposhtme: 
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  -Për ofertuesit BOE GLAVENICA Shpk Nipt: K17710805A+ EDICOM Shpk Nipt: 

J61813038H, me vlerë të ofertës 52.937.616 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, BOE 

GLAVENICA+ EDICOM Shpk: 

 

EDICOM Shpk ka marre persiper 30% te punimeve qe kerkon gjithashtu te kete te angazhuar 21 

punonjes sipas kerkesave te punonjesve ne tender. EDICOM sh.p.k, sipas Shtojces 8 ka 

angazhuar  : 

1. Nje inxhinier ndertimi, drejtues teknik ne licence 

2. Nje inxhinier topograf 

3. Dy teknike ndertimi 

4. Dy inxhiniere ndertimi 

5. Nje inxhinier elektrik 

6. Nje punetor te thjeshte 

7. Nje manovrator 

Ne total: 9 punonjes sipas kerkesave te tenderit nderkohe qe 12 punonjes te 

tjere mbeten te pa mbuluar. 

EDICOM Shpk ka marre persiper ne ndarjen e punimeve shtrese asfalto betoni ne nje kohe kur 

ne Shtojcen 8 nuk ka te deklaruar asfaltoshtruese. 

GLAVENICA Shpk ka deklaruar 35 punonjes si punetore te thjeshte ndertimi nderkohe qe 

EDICOM shpk vetem 1 punonjes si punetor te thjeshte ndertimi. Ne DST jane kerkuar 54 

punetore te thjeshte. Mbeten te pa mbuluar 18 te tille. 

BOE GLAVENICA+ EDICOM Shpk ka paraqitur nje kamion mbi 18 ton ne nje kohe qe ne 

DST jane kerkuar dy te tille. 

KVO vendos qe ofertuesit BOE GLAVENICA+ EDICOM Shpk të mos kualifikohet. 

 

16. INA SHPK shpk  J61814009W   arsyet e mëposhtme: 

 

-Për ofertuesin INA SHPK shpk Nipt: J61814009W,me vlerë të ofertës 53.362.948 

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 INA SHPK shpk: 

1.Nuk permbush piken 2.3.d te Kapacitetit Teknik per personelin kryesor, Inxhinieri Gjeodet 

Z. Ylli Nakoi ideklaruar si mbeshtetes për shoqerine,  Ina Shpk , figuron Drejtues Teknik prane 

shoqerise Xhengo Sh.p.k, sipas licenses se paraqitur ne sistem dhe jo si Inxhinier Gjeodet i lire 

prane kesaj shoqerie.Ne baze te Vendimit Nr.42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores 

për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndertimi” kreu iv “drejtuesi 

teknik i shoqërisë dhe papajtueshmëria me këtë detyrë”,pika 2) “Drejtuesit teknikë të 
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shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër 

publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më 

shumë shoqëri ndërtimi. 

 KVO vendos qe ofertuesi INA SHPK shpk të mos kualifikohet. 

 

17. BOE ALGES KONSTRUKSION” Shpk    L92621601H 

      + 2T Shpk       K01731001M    arsyet e mëposhtme: 

 

- Për ofertuesit BOE ALGES KONSTRUKSION ShpkNipt: L92621601H+2T ShpkNipt: 

K01731001M +  BONUS ShpkNipt: K72412009E, me vlerë të ofertës 59.859.063  lekë, 

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

permbushjen e kritereve per kualifikim, tëpërcaktuaranëdokumentet e tenderit, konstatoi se, 

per operatoret ekonomik BOE ALGES KONSTRUKSION Shpk+ 2T Shpk+ BONUS 

Shpk: 

1. Nuk ka paraqitur Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3. Formulari i 

sigurimit te ofertes se paraqitur ka periudhe vlefshmerie te ofertes 70 dite, dhe ne 

dokumentat e tenderit periudha e vlefshmerise se ofertes eshte kerkuar per 150 dite. 

KVO vendos qe ofertuesit BOE ALGES KONSTRUKSION Shpk+ 2T Shpk+ BONUS 

Shpk të mos kualifikohet. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:  BOE LIQENI VII Sha, Nipt: 

K01730502W + NREGJONI Shpk, Nipt:K31329048I Adresa: Durrës, Rruga “Dituria”, 

Zona Kadastrale nr. 8516, Nr. Pasurie 10/268, Lagja 14, Kodi Postar 2007, Shkozet, se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 55.230.394 (pesëdhjetë e pesë milion e dyqind e 

tridhjetë mijë e treqind e nentëdhjetë e katër)/ 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´. 
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