
 

 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Data 07/04/2021 

 

Për:  OE “VELLEZERIT HYSA” shpk NIPT K12911201C, me adresë: Fshati Banjë e Re, Klos, 

Bashkia Cërrik, buzë lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, Elbasan.   

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur elektronik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87493-02-17-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i Urës Automobilistike së Darëzezës, Fier”, me fond limit 

në vlerën 34,341,362 (tridhjetë e katër milion e treqind e dyzetë e një mijë e treqind e gjashtëdhjetë 

e dy) lekë pa TVSH. Kohëzgjatja e kontratës 14 javë.  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] Nuk ka patur 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. OE “Colombo” shpk, NIPT J82916489E, vlera 22 569 072 (njëzetë e dy milion e pesëqind e 

gjashtëdhjetë e nëntë mijë e shtatëdhjetë e dy) lekë pa tvsh. 

2. OE “VELLEZERIT HYSA” shpk NIPT K12911201C, vlera 27 419 298 (njëzetë e shtatë milion 

e katërqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e nëntedhjetë e tetë) lekë pa tvsh. 

3. OE “LEON KONSTRUKSION” shpk, NIPT K71820009I, vlera 29 866 518, 60 (njëzetë e 

nëntë milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e tetëmbëdhjetë presje 

gjashtëdhjetë) lekë pa tvsh. 

4. OE “Agi Kons” sh.p.k., NIPT K21622001M, vlera 32 519 580 (treidhjetë e dy milion e pesëqind 

e nentëmbëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa tvsh. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. OE “Colombo” shpk, NIPT J82916489E, vlera 22 569 072 (njëzetë e dy milion e pesëqind e 

gjashtëdhjetë e nëntë mijë e shtatëdhjetë e dy) lekë pa tvsh, pasi nuk ploteson Kriterin per 

kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne 

realizimin pune te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më 

të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga 

operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit 

ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë 

së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë 

një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. 

Konkretisht, kontratat e paraqitura nga OE “Colombo” sh.p.k, nuk mund të konsiderohen si 

kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, 

metodologji dhe teknologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE “Colombo” sh.p.k nuk 

është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm (godina te ndryshme nga natyra e punimeve 

per “Ndertimin e ures automobilistike Darezeze, Fier 

 

* * * 



 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur informojmë OE “VELLEZERIT HYSA” shpk NIPT 

K12911201C, me adresë: Fshati Banjë e Re, Klos, Bashkia Cërrik, buzë lumit Devoll, 500 m nga ura 

mbi lumin Devoll, Elbasan, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 27 419 298 (njëzetë 

e shtatë milion e katërqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind e nëntedhjetë e tetë) lekë pa tvsh, është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Rr. “Sami Frashëri”, nr. 10, 

Tirana, Albania, Phone: 00355 42 235 597/8 (int. 151), Fax: 00355 42 234 885, sigurimin e kontratës, 

siç parashikohet në dokumentet 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, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.03.2021 

 

Ankesa:  Nuk ka 

 

 

Dritan AGOLLI 

 

 Drejtori Ekzekutiv 

 

Konceptoi: A. Uku 
Miratoi: G 
 
 
 

 

 


