
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Data: 12.10.2020 

 

 

Për Operatorin Ekonomik“AD - STAR SHPK  me NIPT J69102207W Adresa: Gjirokaster 

Permet Lagjja e Re, Përmet  

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur -Pune  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-69389-08-21-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ” Përmirësimi i banesave ekzistuese për komunitete të 

varfëra dhe të pafovorizuara”  

 

Fondi limit:  14 862 449  (katermbedhjete milion e teteqind e gjashtedhjete e dy mije e katerqind 

e dyzet e nente )  leke pa TVSH 

 

Buletini i Njoftimeve Publike [31.08.2020] [62] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  

 

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

1. B.O.E    " VILDEV - CO " SHPK  NIPT K83926001F  &  “ALB KORCA 2002  NIPT 

K34004003T    

Vlera: 9 619 350 ( nentemilion e gjashteqind e nentembedhjete mije e treqind e pesedhjete) lekë 

pa tvsh 

2.    B.O.E "M U R A T I"  SHPK  NIPT J66702413V & EURO-ALB SHPK NIPT 

K66613407H 

Vlera: 13 129  900  (trembedhjete milion e njeqind e njezet e nente mije e nenteqind ) leke pa 

tvsh   

3. AD - STAR SHPK                                                             NIPT J69102207W 

Vlera: 10 699 998 ( dhjete milion e gjashteqind e nentedhjete e nente mije  e nenteqind e 

nentedhjete e tete) leke pa tvsh  

4. ARTYKA II                                                                          NIPT  K26625603U 

Vlera: 10 957 930 ( dhjete milion e nenteqind e pesedhjete e shtate mije e nenteqind e tridhjete) 

leke pa tvsh 

5. "AVDULI" SHPK                                                            NIPT J66703306O 

Vlera: 11 655 240 ( njembedhjete milion e gjashteqind e pesedhjete e pese mije e dyqind e dyzet) 

leke pa tvsh 

6. BOSHNJAKU. B SHPK                                                     NIPT K72627402H 

Vlera: 11 597 340 ( njembedhjete milion e peseqind e nentedhjete e shtate mije e treqind e dyzet) 

leke pa tvsh 

7. C O L O M B O SHPK                                                        NIPT J82916489E 



Vlera: 11 021 678 ( njembedhjete milion e njezet  e nje mije e gjashteqind e shtatedhjete e tete) 

leke pa tvsh 

8.  ELDA –VL    ( nuk ka ngarkuar asnje dokument) 

Vlera: nuk ka paraqitur oferte 

9. INA SHPK                                                                      NIPT J61814009W 

Vlera: 13 255 720 leke (trembedhjetemilion dyqindpesedhjeteepesemije shtateqindenjezete ) leke 

pa tvsh 

10. RAFIN COMPANY SHPK                                            NIPT L52125110A 

Vlera: 15 258 450 [pesembedhjete milion e dyqind e pesedhjete e tete mije e katerqind e 

pesedhjete] leke pa tvsh 

11. REJ SHPK                                                                           NIPT J93711608Q 

Vlera: 11 047 430( njembedhjete milion e dyzete e shate mije e katerqind e tridhjete) leke  pa 

tvsh 

12. SHAMO CONSTRUCTION” SHPK                                 NIPT: L01326020F 

Vlera: 12 667 450 ( dymbedhjete milion e gjashteqind e gjashtedhjete  e shtate mije e katerqind e 

pesedhjet) leke pa tvsh   

 

Jane skualifikuar Ofertuesit e meposhtem:  

1. . B.O.E  " VILDEV - CO " SHPK  NIPT K83926001F  &  “ALB KORCA 2002  NIPT 

K34004003T   

 Perkatesisht per arsyet e meposhtme:  

 Me proces-verbalin e mbajtur me daten 28/ 09/2020 nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave per 

procedure e prokurimit publike, Objekti  i kontratës “Permiresimi i banesave ekzistuese per 

komunitete te varfera dhe te pafovorizuara” Fondi limit: 14,862,449  (katermbedhjete milion e 

teteqind e gjashtedhjete e dy mije e katerqind e dyzet e nente )  leke pa TVSH. 

-Ku komisioni i vlerësimit të ofertave në respektim të nenit 56 të LPP-së ka zbatuar formulën e 

ofertës anomalisht të ulët sipas pikes 3.4,3.4.1 dhe 3.4.2 te dokumentet standarde të tenderit, 

duke dokumentuar çdo veprim që do të kryhet, nëpërmjet mbajtjes së ketij proces-verbali me 

shkrim. 

-Konstatohet oferta juaj anomalisht e ulët,komisioni I vlerësimit të ofertave me ane te ketij 

process-verbali,përpara se të vazhdohet me procesin e vlerësimit të ofertave, i kërkojme 

operatorit ekonomik JV “VILDEV  CO&ALB KORCA 2002” shpk per oferten ekonomike 

përkatëse,të paraqesë me shkrim dhe brenda 3 ditëve pune shpjegime për elemente të veçanta të 

ofertës,te paraqitur ne kete procedure prokurimi.Per te cilen ju nuk kthyet pergjigje per kete 

qellim brenda afatit ligjor te cituar me siper! 

-Ne zbatim te nenit 56 te Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar dhe nenit 66 te VKM 

Nr.914,date 29.2012.2004 e llogaritur sipas pikes 3.4.2 te DST per prokurimin public me 

objekt:“ Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafovorizuara” 

 

2. RAFIN COMPANY SHPK                                            NIPT L52125110A 



 

Perkatesisht per arsyet e meposhtme: 

”RAFIN COMPANY”shpk  ne Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ka paraqitur oferten ne 

vleren 15,258,450 pa TVSH, e cila rezulton mbi fondin limit prej  14,862,449  (katermbedhjete 

milion e teteqind e gjashtedhjete e dy mije e katerqind e dyzet e nente )  leke pa TVSH 

3.  ELDA –VL    ( nuk ka ngarkuar asnje dokument) 

Vlera: nuk ka paraqitur oferte 

Perkatesisht per arsyet e meposhtme: 

Nuk ka ngarkuar asnje dokument per kualifikim.  

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Operatorin  Ekonomik “AD - STAR 

SHPK  me NIPT J69102207W Adresa: Gjirokaster Permet Lagjja e Re, Përmet se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej:  10 699 998 ( dhjete milion e gjashteqind e 

nentedhjete e nente mije  e nenteqind e nentedhjete e tete) leke pa tvsh leke pa tvsh  është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Devoll me adrese Lagjia nr.1 Rr. 24 Tetori 

nr. 9, Tel & Fax +35581123815-22288, E-mail bashkiadevoll@gmail.com sigurimin e kontratës, 

siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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 02.10.2020 

 

Ankesa: ka ose jo: JO  

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

EDUARD DURO 

 

 


