
 
   BASHKIA BELSH 

Nr._______Prot.                                                                                                                  Belsh më:  18  . 01.2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

( NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

Drejtuar:  BOE “  2 N shpk me Nipt L31615017L me adresë Tirane Paskuqan Lagjja “Paskuqan 

Fushe”, Rruga "Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Pare , me administrator Ndriçim Stojku, & INA SHPK  

me Nipt  J61814009W me adrese Rruga Myslym Shyri, mbrapa karburantit,Tirane me administrator 

Ferdinand Caushi. 

*  *  * 

Procedura e prokurimit/lotit:  Procedure e hapur (me mjete elektronike) pune. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF -50960-11-23-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i Rruges Rrasë- Hysgjokaj,Pajalli, Beqiraj 

,Gradisht”,(Faza e pare : Rikonstruksioni i Rruges Rrasë- Pajalli). 

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 ka  marrë pjesë Ofertuesi i 

mëposhtëm me këtë vlerë përkatëse të ofruar: 

1. BOE  “2 N” shpk me Nipt L31615017L    & “INA” SHPK  me Nipt  J61814009W                                                                                                                  

  

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it  

Vlera  27 671 948( njëzet e shtatë million e gjashtëqind e shatëdhjetë e një  e nëntëqind e dyzet e tete ) 

lekë pa TVSH   

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. Operatori ekonomik  “MURATI” shpk                                                                  J66702413V 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it  

                



Vlera  27 830 113( njezet e shtaë milion e tetëqind e tridhjetë mijë e njëqind e trembëdhjetë)lekë pa 

tvsh    

 

3. Operatori ekonomik “COMPANY RIVIERA 2008” shpk                                  K81716011V  

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it  

                

Vlera  35 364 338 ( tridhjetë e pesë milion e treqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e treqind etridhjetë e 

tetë) lekë pa TVSH  

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

4. Operatori ekonomik  “NIKA” shpk                                                                         J76705047U 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera  32 667 534,90( tridhjetë e dy million e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë  e pesëqind e 

tridhjetë e katër pikë nëntëdhjetë) lekë pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

5. Operatori ekonomik  “B93 II “shpk                                                  me Nipt L52209050O  

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera  32 474 984 ( tridhjetë e dy million e katërqind e shtatëdhjetë e  katër mijë e nëntëqind e 

tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

6. Operatori ekonomik “VELLEZRIT HYSA” shpk                                      K12911201C 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera  35 871 958.13( tridhjete e pesë million e teteqind e shtatëdhjete e një mijë e nëntëqind e 

pesëdhjetë e tete pikë trembëdhjetë) lekë pa TVSH  

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

7. Operatori ekonomik  “DESARET COMPANY” sh.p.k                                      K01816001J                                                                            

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera  39 300 569.40( tridhjete e nentë million  e treqind mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e nete pikë 

dyzet) lekë pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

8. OE “L.T.E CONSTUCTION” shpk me Nipt L78006801FEmri i plotë i shoqërisë                                                                  

Numri i NIPT-it 



            

Vlera  32 896 540(tridhjetë e dy million e teteqind e nëntëdhjetë e gjashtë mije  e pesëqind e dyzet) 

lekë pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

9. Operatori ekonomik “INERTI” sh.p.k                                                                        J66926804L                                                                                                       

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera 31 310 613.60(  tridhjete e një milion e treqind e dhjetë mijë e gjashtëqind e 

trembëdhjete pike gjashtëdhjete) lekë pa TVSH  

        (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

10. Operatori ekonomik  “DON JURGE” sh.p.k                                                    K33005405Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera                           0                                      lekë pa TVSH  

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

11. Operatori ekonomik “ Shendelli” sh.p.k                                                         K07924803N                                                   

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera 34 642 331( tridhjete e kater million e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e triqind e tridhjetë e një 

) lekë pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

12. Operatori ekonomik “RROKU GUEST” sh.p.k                                                    K87921701H                                                          

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera  29 991 058.37( njezet e nëntë million e nëntëqind e nentëdhjete e një mijë e pesëdhjetë e 

tete pikë tridhjete e shtatë)leke pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

13. Operatori ekonomik  “Pepa Group “ sh.p.k                                                    L42215009L 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera  36 347 195.1( tridhjete e gjashtë million e treqind e dyzet e shtatë mijë e njëqind e 

nentëdhjetë e pesë pikë një) lekë pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

14. BOE “KURORA”sh.p.k    J76314803S &       “VIANTE Konstruksion”       K47103804L                                                 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera 33 016 118( tridhjete e tre milion e gjashtëmbëdhjetë mijë e njëqind e tetmbedhjete 

leke pa TVSH 



(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

15. Operatori ekonomik K.M.K sh.p.k                                                                       L78223801E 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera  29 376 862 ( njezet e nente million e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e 

gjashtëdhjete e dy) leke pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

16. Operatori ekonomik  “ ZEQILLARI “sh.p.k                                                          L61912024O 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

           

Vlera   35 281 640.88( tridhjete e pesë million e dyqind e tetedhjete e nje mijë e gjashtëqinde dyzet 

pikë tetedhjete e tete) leke pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

17. Operatori ekonomik “SIRETA 2F” sh.p.k                                                             K51501008J 

Emri i plotë i shoqërisë                                                                  Numri i NIPT-it 

            

Vlera  33 333 333( tridhjete e tre mijë e treqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete e tre) 

leke pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Operatori ekonomik “DON JURGE” sh.p.k    me nr. Nipti: K33005405Q, nuk  ka arritur të 
paraqesi dokumentacion të plotë e të saktë ligjor që dëshmon plotësimin e të gjithë kërkesave 
për kualifikim.  

Operatori ekonomik “DON JURGE” sh.p.k    nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë 

ligjor për të dëshmuar  plotësimin e kërkesave  për kualifikim  të kërkuara sipas DST. Konkretisht: 

Operatori  nuk ka arritur të  paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë për plotësimin e pikës     

2.  Kriteret e veçanta të kualifikimit  pika 1. Ofertuesi duhet të paraqesë: b. Formularin e Ofertës, sipas 

Shtojcës 1; Kërkesa e mësipërme bazohet në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika7, gërma “ç” (sipas Shtojces 1 te DST). Formuari i 

ofertes eshte nje nga kriteret me kryesore qe oe duhen te plotesojne per te dëshmuar vleren per te cilin 

ata ofertojnë per realizimin e procedures së prokurimit .  

2. Operatori ekonomik “RROKU GUEST” sh.p.k nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të 

plotë e të saktë ligjor për të dëshmuar  plotësimin e kërkesave  për kualifikim  të kërkuara sipas 

DST. Konkretisht: 

1.1     Operatori  nuk ka arritur të  paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë për 

plotësimin e pikës     1.3.10.  pika Ofertuesi duhet të paraqesë: Deklaratat për mjetet që 



provojnë verifikimin/vendodhjen/angazhimin e mjeteve të deklaruara për të qënë pjesë e 

procedurës së prokurimit për te garantuar pjesmmarjen.    

1.2     Operatori  nuk ka arritur të  paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë për 

plotësimin e pikës     1.3.3  Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë 

Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e 

shoqërisë..... 

Kjo kërkesë mbështetet ne Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, 

pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”,  duke qenë se objekt prokurimi është 

kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do 

të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr. 2, datë 13.05.2005 “ Për zbatimin 

e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjore dhe teknik te 

sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për 

kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet 

teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave 

ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, 

sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit”. 

1.3     Operatori  nuk ka arritur të  paraqesë dokumentacion të plotë e të saktë për 

plotësimin e pikës    2.3 Kapaciteti teknik:2.3.1 Përsa i përket aftësisë teknike e 

profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme 

minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor përvojë e suksesshme . 

Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj u hartua duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” si dhe bazuar ne Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 

285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri 

kërkohet që Operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar 

kontratën. 

Gjithashtu referuar VKM-së  Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit 

Publik”, Kreu XI, Neni 88, pika 3 citohet se:”Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, 

kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga 

anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të 

bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre 

në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën 

përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se 

cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.”AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e 

cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke 

paraqitur  dokumentat e kërkuara sipas pikava (1.2-1.4), të cilat vërtetojnë eksperiencën në 

realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin 

Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. 

*  *  * 



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  se BOE  2 N shpk me Nipt L31615017L 

me adresë Tirane Paskuqan Lagjja “Paskuqan Fushe”, Rruga "Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Pare , 
me administrator Ndriçim Stojku, & INA SHPK  me Nipt  J61814009W me adrese Rruga Myslym Shyri, 
mbrapa karburantit,Tirane me administrator Ferdinand Caushi është paraqitur me ofertë ekonomikë me   
27 671 948( njëzet e shtatë million e gjashtëqind e shatëdhjetë e një  e nëntëqind e dyzet e tete ) lekë pa 
TVSH  dhe  33 206 338 (tridhjetë e tre million e dyqind e gjashtë mijë e treqind e tridhjete e tete) leke 

me TVSH  dhe/ totali i pikëve të marra [_____]është identifikuar si si oferta e suksesshme. 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë  AK Bashkise Belsh, sigurimin e kontratës, siç parashikohet 

në dokumentat e tenderit, brenda  5 (pese) 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 [27 830 113( njezet e shtaë milion e tetëqind e tridhjetë mijë e njëqind e 

trembëdhjetë)lekë pa tvsh], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JOX 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE  

PERSONI I  AUTORIZUAR PREJ TIJ 

KRYETARI 

ARIF TAFANI 

(emri, mbiemri, firma, vula)   


