
Shtojca 13  

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

[04.01.2023 ] 

Drejtuar: [“LEON KONSTRUKSION” SHPK, me NUIS: K71820009I, me adresë: Tiranë, Tiranë, 

TIRANË, Rruga “Tish Dahia”, Kompleksi Kika2, Pallati nr.9, Kati 8 ] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e hapur,Punë” 

       “Rikonstruksioni i sallës Polifunksionale të Bashkisë” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: NR. REF-36453-07-15-2022 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti i kontratës:  “Rikonstruksioni i sallës Polifunksionale të 

Bashkisë” 

 Fondi limit: 66,666,667 (gjashtëdhjetë e gjashtë milion e gjashtë qind e gjashtëdhjetë e gjashtë  mijë 

e gjashtë qind e gjashtëdhjete e shtatë) leke pa TVSH, Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër 

ose afati për zbatimin e saj:  6 (gjashtë) muaj ] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): 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. “LEON KONSTRUKSION” SHPK                                                 NUIS: K71820009I 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera: 66 344 444 ( gjashtëdhjetë e gjashtë milion e tre qind e dyzet e katër mijë e katër qind 

e dyzet e katër) lekë pa TVSH. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.    “ED-KONSTRUKSION” SHPK                                                     NUIS: K61625001I 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 



      Emri i plotë i shoqërisë                            Numri i NIPT-it   

Vlera:   57 601 712 (pesëdhjetë e shtatë milion e gjashtëqind e një mijë e shtatëqind e dymbëdhjetë) 

lekë pa TVSH. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

3.   BOE  “KOLA INVEST” SHPK                                                     NUIS: K93103401G   & 

      Emri i plotë i shoqërisë                        Numri i NIPT-it   

  “Agbes Construction ” SHPK                                                           NUIS: K32807432W  

   Emri i plotë i shoqërisë            Numri i NIPT-it  

Vlera:   55 990 862 ( pesëdhjetë e pesë milion e nëntë qind e nëntëdhjetë mijë e tetë qind e 

gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

4.    “DON JURGE” SHPK                                                     NUIS: K33005405Q 

      Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera:   0 ( zero) lekë pa TVSH. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.    “ED-KONSTRUKSION” SHPK                                                     NUIS: K61625001I 

      Emri i plotë i shoqërisë                            Numri i NIPT-it   

Për arsyet e mëposhtme: Operatori ekonomik ka paraqitur kerkese per terheqje nga procedura e 

prokurimit. 

 

2.    “DON JURGE” SHPK                                                     NUIS: K33005405Q 

      Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Për arsyet e mëposhtme: Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Formularin e Ofertes Ekonomike dhe 

dokumentacionin shoqerues per te provuar plotesimin e dokumenteve standarte te tenderit. 

 

3. BOE  “KOLA INVEST” SHPK                                                     NUIS: K93103401G   & 

      Emri i plotë i shoqërisë                        Numri i NIPT-it   

  “Agbes Construction ” SHPK                                                           NUIS: K32807432W  

   Emri i plotë i shoqërisë            Numri i NIPT-it  

 

Për arsyet e mëposhtme: Bashkimi i operatorëve ekonomikë “ KOLA INVEST” SHPK &amp; “ 

AGBES CONSTRUKSION” SHPK, nuk plotëson kriteret e dokumenteve standarte të tenderit, si më 

poshtë :  



- Nuk plotëson kriterin 2.3.8 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të 

disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme: 

Mjetet Sasia Gjendja 

Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes dhe transportues mbi 18 ton 1 copë Pronësi ose me qera 

Kamion veteshkarkues me kapacitet mbajtes dhe transportues mbi 10 ton 2 cope Pronësi ose me qera 

Kamionçine me kapacitet mbajtes 1-3 ton 2 copë Pronësi ose me qera 

Autovinc peshe ngritese jo me pak se 5 ton 1 copë Pronësi ose me qera 

Vibrator betony 2 copë Pronësi ose me qera 

Depozite uji 5000 lit. 1 copë Pronësi ose me qera 

Moto/Gjenerator 1 copë Pronësi ose me qera 

Saldatrice 1 copë Pronësi ose me qera 

Skela 2000m2 Pronësi ose me qera 

Kompresor 1 copë Pronësi ose me qera 

Betoniere kantieri 2 copë Pronësi ose me qera 

Aparature per bashkim tubash dhe nyjesh me elektrofusion 2 copë Pronësi ose me qera 

Sepse operatori ekonomik “ KOLA INVEST” SHPK, nuk ka provuar disponimin e numrit të mjeteve në 

përputhje me përqindjen e marrë përsipër në kontratën e bashkëpunimit. 

- Nuk plotëson kriterin 2.4.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim prodhuesi ose Autorizim 

nga distributori i autorizuar nga prodhuesi për materialet e zerit te punimeve si me poshte:  

1. Materiale Gipsi Dhe Profile 

2. Materiale Elektrike, Kabuj 

3. Fan Coil 

4. Meriale Hidraulike, Hidrosanitare,  

5. Mobilimi 

6. Materiale Duro Alumini (Dyer Dritare) 

7. Boje, Pllaka, Kolle, 

8. Sistemet Ngrohje Ftohje 

Se bashku me autorizimet Operatori Ekonomik duhet te paraqese dhe kataloget perkates me specifiimet 

teknike perkatese, shoqeruar me Ison 9001:2015 te Prodhuesit. 

 

Dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë nuk është sipas kërkesave të 

dokumenteve standarte të tenderit . 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“LEON KONSTRUKSION” SHPK, me 

NUIS: K71820009I, me adresë: Tiranë, Tiranë, TIRANË, Rruga “Tish Dahia”, Kompleksi Kika 2, 

Pallati nr.9, Kati 8], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 66 344 444 ( gjashtëdhjetë e gjashtë 

milion e tre qind e dyzet e katër mijë e katër qind e dyzet e katër) lekë pa TVSH  / totali i pikëve të 

marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

 



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Himarë, Spile, Himarë ] sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda  5 ( pesë)  ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) 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], siç parashikohet në nenin 83 të 

Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat:  (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) S KA 

 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Blerina Bala 

 

 

 

 

 

 

 


