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Shtojca 10  

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[14/11/2022] 

Drejtuar: “VARAKU E” shpk, me Nipt J61902509S, me adresë : Durres Xhafzotaj 

XHAFZOTAJ Godinë private, Zona Kadastrale 3852, Nr.Pasurie 19/30 

Procedura e prokurimit/lotit:  Procedure e hapur, pune  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-43778-09-29-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Sistemim asfaltim i rrugeve te brendshme Rranxa], 

[ Kohëzgjatja e kontratës është : 60 ditë kalendarike nga mbajtja e procesverbalit te fillimit 

te punimeve] 

Publikimet e mëparshme (Nese zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

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. BOE ALB- KONSTRUKSION & me Nipt J76705049N dhe J66703076W     

Vlera  20.048.945 (njezet milion e dyzet e tete mije e nenteqind e dyzet e pese)leke pa 

tvsh. 

2. BOSHNJAKU B shpk me Nipt K72627402H          

Vlera  17.784.154 (shtatembedhjete milion e shtateqind e tetedhjete e kater mije e 

njeqind  e pesedhjete e kater)leke pa tvsh. 

3. Caushi M shpk me Nipt L88419801O   

Vlera  16.149.440 (njezet e gjashtë milion e katërqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 

tetëqind e dhjetë)leke pa tvsh. 

4. KMK shpk me Nipt L78223801E   

Vlera  17.244.700 (shtatembedhjete milion e dyqind e dyzet e kater mije e 

shtateqind)leke pa tvsh. 

5. Kevin Construction shpk me Nipt K71401004W   

Vlera  18.684.989 (tetembedhjete milion e gjashteqind e tetedhjete e kater mije e 

nenteqind e tetedhjete e nente)leke pa tvsh. 

6. Kombeas shpk me Nipt K88103301J   

Vlera  15.803.150 (pesembedhjete milion e teteqind e  tre mije e njeqind e 

pesedhjete)leke pa tvsh. 

7. BOE Rroku GUEST shpk  dhe ALBTIEFBAU shpk me Nipt K87921701H dhe me Nipt 

J66703049C   

Vlera  17.990.892 (shtatembedhjete milion e nenteqind e nentedhjete mije e teteqind e 

nentedhjete  e dy)leke pa tvsh. 

8. SMO VATAKSI shpk me Nipt L47022001J  
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Vlera  20.021.795 (njezet milion e njezet e nje mije e shtateqind e nentedhjete e pese)leke 

pa tvsh. 

9. VARAKU E shpk me Nipt J61902509S  

Vlera  15.610.050 (pesembedhjete milion e gjashteqind e  dhjete mije e pesedhjete)leke 

pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

BOSHNJAKU B shpk me Nipt K72627402H        

Nuk ka paraqitur Licencen III.2.B “ Per grumbullimin dhe transportin e mbetjeve” duke mos 

plotesuar piken 2.7 te DST-se. Gjithashtu, keni deklaruar ne shtojcen nr 8 qe dispononi nder te 

tjera 5 punonjes konkretisht A.D, L. SH, S.Gj, E.Sh, I.Ll, te cilet kryejne disa funksione 

njëheresh pranë shoqërisë tuaj, në këtë mënyrë ju nuk plotësoni pikën 2.3.4 te DST-së jane disa 

procese pune qe kryhen dhe njekohesisht prandaj jane kritere qe duhen plotesuar nga individ te 

ndryshem 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ““VARAKU E” shpk, me Nipt J61902509S, 

me adresë : Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ Godinë private, Zona Kadastrale 3852, Nr.Pasurie 19/30, 

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 15.610.050 (pesembedhjete milion e gjashteqind e  dhjete mije 

e pesedhjete)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] 

Mark Babani 


