
 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

BASHKIA LUSHNJE 

 

 Adresa:Lagjia Kongresi Lushnjes                      Tel:+355 35 22139            E-mail:bashkia_lushnje@yahoo.com 

 

 

Nr________prot                                                                                  Lushnje, më ___/___/ 2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

Drejtuar: OPERATORIT EKONOMIK: “ SHKELQIMI 07 ” SHPK 

Adresa:  Fshati Belishovë,Rruga Nacionale Ballsh - Fier,Fier 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur – punë – me mjete elektronike 

Numri i proçedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “ Sistemim, Asfaltim i 

rrugës Jakov Xoxa dhe vazhdimi pas Unazës ” me fond limit :   17 499 987 (shtatëmbëdhjetë 

milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë  mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e shtatë ) lekë pa TVSH.  

me nr. REF-34084-06-23-2022 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 27 Qershor 2022 

[Nr.85]  

 

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. Shoqëria  “SHKELQIMI 07” shpk                                                     K68121808W                                        

                         

Vlera e ofruar : 10 000 021 (dhjetë milion e njëzet e një ) lekë pa tvsh.   

 

2.  Bashkimi i shoqërive “ARDMIR ” shpk & “ASI-2A CO” shpk        K82509006P 

                                                                                                                      K53002402C 

 

Vlera  e ofruar  : 14 896 708.72 ( katërmbëdhjetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e 

shtatëqind e tetë presje shtatëdhjetë e dy) lekë pa tvsh. 

 

3.   Shoqëria “Bajrami N ” shpk                                                                K02727202O 

 

Vlera  e ofruar: 12 247 167.62 (dymbëdhjetë milion e dyqind e dyzet e shtatë mijë e njëqind e 

gjashtëdhjetë e shtatë presje gjashtëdhjetë e dy) lekë pa tvsh. 

 

4.   Shoqëria  “BEQIRI” shpk                                                                    J98624801V 

 

Vlera  e ofruar: 13 954 051.69 (trembëdhjetë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e katër mijë e 

pesëdhjetë e një presje gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh.  

 

5.   Shoqëria  “INA” shpk                                                                             J61814009W 

 

Vlera e ofruar: 13 880 455 ( trembëdhjetë milion e tetëqind e tetëdhjetë mijë e katërqind e 

pesëdhjete e pesë) lekë pa tvsh. 

 

 

6.    Shoqëria  “K.TURJA” shpk                                                                   K81314014A 

 

Vlera e ofruar: 14 896 510 (katërmbëdhjetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e 

pesëqind e dhjetë) lekë pa tvsh.  

 

7.   Shoqëria  “MF INVEST GROUP ” shpk                                                 L71830010R                               

 

Vlera e ofruar: 13 969 190.6 (trembëdhjetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë mijë e 

njëqind e nëntëdhjetë e presje gjashtë) lekë pa tvsh.  



 

8. Shoqëria  “NIKA” shpk                                                                           J76705047U 

Vlera e ofruar: 13 905 078.3 (trembëdhjetë milion e nëntëqind e pesë mijë e shtatëdhjetë e tetë 

presje tre) lekë pa tvsh.  

 

9.   Shoqëria  “SARK ” shpk                                                                       K52531415H  

Vlera e ofruar: 15 235 520 (pesëmbëdhjetë  milion e dyqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqind e 

njëzet) lekë pa tvsh. 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Shoqëria  “MF INVEST GROUP ” shpk                                               L71830010R 

 

Operatori ekonomik “MF INVEST GROUP” shpk nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit 

te DST Kapaciteti Teknik,  piken 2.3.1,  për Punët e ngjashme pasi Puna e ngjashme e paraqitur 

nga Operatori ekonomik “MF INVEST GROUP” shpk nuk është e njejtë me objektin i cili 

prokurohet. 

Operatori ekonomik “MF INVEST GROUP” shpk nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit 

te DST Kapaciteti Teknik,  piken 2.6, për paraqitjen e grafikut të punimeve të detajuar sipas 

zërave të preventivit të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit. Grafiku i 

punimeve nuk është paraqitur nga OE. 

 

2. Shoqëria  “NIKA” shpk                                                                           J76705047U 

 

Operatori ekonomik “NIKA” shpk nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit te DST 

Kapaciteti Teknik,  piken 2.4.2,  ku citohet se : “Operatori Ekonomik pjesemarrs duhet te 

kete te punesuar nje staf inxhinierik per kryerjen e te gjitha punimeve ne objekt, të vertetuar 

me kontratë pune të vlefshme, diplomë përkatëse, CV si dhe të figurojë në listëpagesat e 

shoqërisë, konkretisht”, 1 (nje) Inxhinier Civil ose inxhinier zbatimi në ndertim,  1 (nje) 

topograf , 1(një) Inxhinier Elektrik. Operatori ekonomik “NIKA” shpk ka paraqitur 

Deklaraten sipas shtojces 8 ku deklaron se: stafi teknik I deklaruar në këtë procedurë 

prokurimi, nuk është i angazhuar në asnjë kontratë apo punëmarrje tjetër publike, që bie 

ndesh me legjislacionin e fushës së ndërtimit, dhe do të angazhohet vetëm për realizimin e 

këtij objekti., dhe ka paraqitur inxhinierin civil me inicialet G.M (Drejtues Teknik), 

Topografin me inicialet A.K dhe Inxhinierin Elektrik me inicialet M.T por pas verifikimeve 

rezulton se Inxhinieri Civil G.M, Topografi  A.K dhe Inxhinieri Elektrik M.T jane të 



angazhuar edhe ne proceduren e prokurimit qe eshte shpallur fitues dhe eshte ne proces 

zbatimi, me objekt: “Ndërtimi i tregut në lagjen Xhevdet Nepravishta”, me Autoritetin 

Kontraktor Bashkia Lushnje. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “SHKELQIMI 07” 

shpk se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 10 000 021 (dhjete milion e njezet e nje ) leke pa 

tvsh, 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 

ERISELDA SEFA 


