
 

 

 

 

Nr._________Prot.        Date, me 01.07.2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

01/07/2022] 

 

Drejtuar: Fuat Borishi Administrator I Bonus Sh.p.k. Nipt: K72412009E 
 

 

Adresa: TIRANE Rruga Jordan Misja, ZonaKadastrale 8330,Numri i Pasurise 2/60-N11,Volumi 30, Faqe 105 
 
 

 

Procedura e prokurimit/lotit: "Procedurë e Hapur, e Thjeshtuar - Pune" 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-32361-06-09-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rehabilitim KUN në degëzimin e rrugës“Shebeniku Faza II” Laknas” 

Fondi limit: 3 598 721 (tre milion e peseqind e nentedhjete e tete mije e shtateqind e njezete e nje) lekë pa 

tvsh. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 28 (ditë)  nga data e lidhjes së 

kontratës. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

 

 

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

përkatëse të ofruara: 

 

1. STERKAJ SHPK       (Bashkim Operatoresh)            J68310708M 

2. ARJEL SHPK       K31320002C 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 2 922 160 (Dy milion e nenteqind e njezet e dy mije e njeqind e gjashtedhjet ) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

3. ASI-2A CO        K530002402C 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 2 988 160 (Dy milion e nenteqind e tetedhjete e tete e njeqind  e gjashtedhjet ) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 



4. BONUS SHPK       K72412009E 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 2 969 050 (Dy milion e nenteqind e gjashtedhjete e nente mije e zero pesedhjete ) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

5. KUPA SHPK        K51615512C 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 3 302 000 (Tre milion e treqinde e 2 mije ) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

6. PEPA GROUP SHPK       L42215009L 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 3 331 530 (Tre milion e treqinde e tridhjete e nje e pesiqene e tridhjet ) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

1. SARK SHPK        K52531415H 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 3 320 569 (Tre milion e treqinde e njezet mije e pesqind e gjashtedhjete e nente  ) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj._________________________________________________________________________________ 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. STERKAJ SHPK       (Bashkim Operatoresh)            J68310708M 

2. ARJEL SHPK       K31320002C 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

1. BASHKIMI I OE ARIEJL & STERKAJ SHPK 

Gjate verifikimit te marreveshjes se bashkepunimit date 20.06.2022 te neshkruar nga OE,  KVo vleresoj 

permbushtjen nga OE te kerkesave ekonomike, financiare, profesionale dhe teknike nga secili operator ne perputhje 

me perqindjen dhe zerat e mara persiper ne zbatim te vkm 285/2021 neni 88.  

Nga verifikim rezulton se OE Sterkaj shpk nuk ploteson te gjitha kerkesat sa I perkete makinerive te nevojshme per 

realizimin e zerave te mara persiper nga ky operator perkatesisht : 

Per relizmin e zerave te preventivit  

I 
  

PUNIME NE KUN 
Njesia    Sasia 

5 2.37/5
a 

Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 
5.0 km m³ 470 

10 
An - 21 

Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 200 cm 
cope 12 

 

Nevojiten makinerite: 

4 Kamioncine transporti vetshkarkuese 5 ton 1 

5 Kamioncine me vinc me kapacitet 5 ton 1 

 



Nga Ky operator ekonomik ne Shtojcen nr.8 “Vetdeklarimi” jane listuar makinerite e ofruara nga ku OE ku nuk 

rezulton asnje kamion. 

Per sa me larte bashkimi I OE nuk ploteson kerkesat e nenit 88 te vkm 285/2021 dhe piken 2.3.5 te kerkesave per 

kualifikim. 

1. KUPA SHPK        K51615512C 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Operator ekonomik ne Shtojcen nr.8 “Vetdeklarimi” ka listuar makinerite e ofruara nga verifikimi I te cilave  rezulton 

se OE nuk ka paraqitur makinerine “motorsharre”. 

Per sa me larte OE nuk ploteson piken 2.3.5 te kerkesave per kualifikim. 

 

 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se BONUS SHPK  Nipt: K72412009E 

I.1 Me Adresë:  TIRANE Rruga Jordan Misja, ZonaKadastrale 8330,Numri i Pasurise 2/60-N11,Volumi 30, 

Faqe 105 

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 2 969 050 (Dy milion e nenteqind e gjashtedhjete e nente mije e  zero 

pesedhjete ) leke pa tvsh  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´. 

  

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Gentjan MURATAJ 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


