
 

 

 

 

Nr._________Prot.        Date, me 06.07.2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

06/07/2022] 

 

Drejtuar:BOE A R J E I L Sh.p.k & STERKAJ Sh.p.k  
 

 

Adresa: TIRANE, Kamëz 
 

 

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

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-32273-06-08-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rehabilitim Linje KUN Rruga Atlanta, Kamëz” 

Fondi limit: 1,756, 522 (Një milion e shtatëqind e pesedhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e njëzet e dy ) 

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:  

oferta ekonomikish  

 

 

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 

A R J E I L SHPK       K31320002C 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 1,584,080 (Një milion e pesëqind e tetëdhjetë e katër mijë e tetëdhjetë ) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. ASI-2A CO        K530002402C 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 1,530,000 (Një milion e pesëqind e tridhjetë mijë ) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 



          3.KUPA SHPK        K51615512C 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 1,626,950 (Një milion e gjashtëqind e njëzet e gjashtë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë ) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj._________________________________________________________________________________ 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

    1.ASI-2A CO        K530002402C 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-  

Ne zbatim të VKM 285/2021 neni 26 pika 6, ofertuesi i kualifikuar, i pari, dorëzoj pranë AK dokumentat provuese të 

parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të nenit 26, si dhe dokumentet e tjera 

shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike.  

Nga verifikimi dokumentacionit rezulton se OE nuk ka paraqitur kartela personale të sigurimit teknik të vlefshme, të 

lëshuara nga organe kompetente në bazë të Ligjit Nr.8734, datë 01.02.2001 dhe Ligjit Nr. 13/2013 për punonjësit 

specialist (hidraulik) duke mos përmbushur Kërkesat e vecanta për kualifikim përkatësisht pikën 2.3.4 , paragrafi 3 I 

cili përcakton: 

- Specialistet e sipercituar sipas profesioneve, duhet të jenë të pajisur gjithashtu edhe me kartela personale të 

sigurimit teknik të vlefshme, të lëshuara nga organe kompetente në bazë të Ligjit Nr.8734, datë 01.02.2001 

dhe Ligjit Nr. 13/2013.  

 

 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se A R J E I L Sh.p.k. & STERKAJ Sh.p.k me nr Nipt: 

K31320002C & J68310708M 

Me Adresë:  TIRANE, Kamëz se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,584,080 (Një milion e pesëqind e tetëdhjetë e 

katër mijë e tetëdhjetë ) 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 

 


