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Vlera: 444.836.533.( katerqind e dyzet e kater milion e teteqind e tridhjete e gjashte mije e pesqind 
e tridhjete e tre) pa Tvsh . 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

* * * 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  se  DION-ALshpk+MODESTE shpk 
me Nipt: K67917301H+J62903413B, Adresa: Tirane  , “Bulevardi Gjergj Fishta ”kulla 2 ,kati 2 ,se 
oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e 
suksesshme.  
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë,  Bashkia Durrës, Adresa; Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës; 

Tel/Fax 052 22 23 10 , E-mail ardianiljazaj1@gmail.com, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 5 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej 
[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]. 
Ankesa: Jo 
 
 
 
 
 
 

BASHKIA DURRЁS 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: KUPA shpk+ STERKAJshpk+ SELAMI shpk Nipt:K51615512C+J68310708M+ 
+ J77304706L. 
 
Adresa: Tirane  , “Rruga Berisha” , Argjinatura Kamez   
Email :kupashpk@yahoo.com 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-33564-06-21-2022 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës:  
 
Riforcimi  pallateve  me kod gis: 20401, 21266, 24675, 5671, 5917, 22700, riforcimi i baneses 
individuale në Njësinë Administrative Katund i Ri të Shpresim Dapi, riforcimi i baneses individuale 
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në Njësinë Administrative Rrashbull te Blerim Miraka, Isak Gjorga, Isak Allaraj, Jakup Lila, Mefail 
Mazari, Njazi Dervishi, Njazi Saliasi, riforcimi i baneses individuale në Njësinë Administrative Sukth 
te Bektash Pashnjari, Hile Nikolli, Xhevdet Nuraj, dhe kohëzgjatja e kontratës,: 224 ditë 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 
* * * 

 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
14. DION-ALshpk+MODESTE shpk       Nipt: K67917301H+J62903413B 

 
15. EURONDERTIMI 2000 shpk+''K.A.E.XH.'' shpk    Nipt: K02003001O+K71420004C 

+ALMO KONSTRUKSION  +J91915001P 
 

3. BOE LIQENI VII Sha+ ''SARDO'' shp                      Nipt: K01730502W+ K13120402W 
+ ULZA shpk+ SHEHU-2AB Konstruksion shpk + J67902928O+ L11312002H 
 
4.BOE KUPA shpk+ STERKAJshpk+ SELAMI shpk Nipt:K51615512C+J68310708M+ 
+ J77304706L 
  

* * * 
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
1. BOE KUPA shpk+ STERKAJshpk+ SELAMI shpk Nipt:K51615512C+J68310708M+ 
+ J77304706L 
Vlera: 404.772.250.85 (katerqind e kater milion e shtateqind e shtatedhjete e dy mije e dyqind e 
pesedhjete pike tetedhjete e pese leke ) pa Tvsh. 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 
Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

* * * 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  se  BOE KUPA  shpk+STERKAJshpk+ 
SELAMI shpk Nipt:K51615512C+J68310708M+ J77304706L, Adresa: Tirane  , “Rruga Berisha” , 

Argjinatura Kamez  , se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar 
si oferta e suksesshme.  
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë,  Bashkia Durrës, Adresa; Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës; 

Tel/Fax 052 22 23 10 , E-mail ardianiljazaj1@gmail.com, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
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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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera 
përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]. 
Ankesa: Jo 
 
 
 
 
 
 

BASHKIA DURRЁS 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 
Për: LIQENI VII Sha+ ''SARDO'' shpkme Nipt: K01730502W+ K13120402W+ ULZA shpk+ 
SHEHU-2AB Konstruksion shpk+ J67902928O+ L11312002H 
 
Adresa: Shkozet Durres, Lagja Nr 14,Rruga e Tiranes  
Email :info@liqeni7.al 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit) 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-33886-06-23-2022. 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riforcimi pallateve me kod gis: 25759, 25583, 22842, 22243, 
22248, 22866, 24812, 22707, 25248, 22721, 24821, 22245, 22299, dhe kohëzgjatja e kontratës,: 
224 ditë. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 
* * * 

 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 
16. DION-ALshpk+MODESTE shpk    Nipt: K67917301H+J62903413B 

 
17. EURONDERTIMI 2000 shpk+''K.A.E.XH.'' shpk      Nipt: K02003001O+K71420004C 

+ALMO KONSTRUKSION  +J91915001P 
 

3. BOE LIQENI VII Sha+ ''SARDO'' shpk      Nipt: K01730502W+ K13120402W 
+ ULZA shpk+ SHEHU-2AB Konstruksion shpk + J67902928O+ L11312002H 

 
* * * 

 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 


