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_________ _________
REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA KRUJË
NJËSIA E PROKURIMIT PUBLIK

Nr. __________Prot Krujë, më 09.04.2019

Shtojca 15

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data 09.04.2019]

Për: [“VLLAZNIA NDERTIM I.S ” sh.p.k, me adrese ne Diber, Burrel me administrator
Z. Arben Cela, me nr NIPT-I, K77524909Q.]

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës: REF-13337-03-12-2019.

Fondi limit: 10’297’263 (dhjete milion e dyqind e nentedhjete e shtate mije e dyqind e

gjashtedhjete e tre) lekë pa t.v.sh

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ’Sistemim-asfaltim i rrugëve të “Sinurit”, Fshat Fushë

Krujë, Nj.A.Fushë Krujë ”.

Kohëzgjatja e kontratës: : 45 (dyzet e pese ) ditë nga data e nenshkrimit te kontrates.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): NUK KA .

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. “VLLAZNIA NDERTIM I.S ” sh.p.k, me adrese ne Diber, Burrel me administrator

Arben Cela, me Nipt K77524909Q.
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VLERA E OFRUAR ESHTE :7.402.540 ( shate milion e katerqind e dy mije e

peseqind e dyzet ) leke pa tvsh.

2. ‘’ALESIO 2014 ” sh.p.k, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 11, me

administrator Anton Gjinaj , me Nipt L41713003M.

VLERA E OFRUAR ESHTE = 7.454.870 ( shtate million e katerqind e pesedhjete e

kater mije e teteqind e shtatedhjete ) leke pa tvsh.

3. BOE: “KEGLI-DURI” sh.p.k, me adrese ne Durres, Fushe-Kruje, Lagjia

Grumbullimi, me administrator Monda Babasi, me Nipt K94016202U dhe

“VARAKU.E” sh.p.k, me adrese ne Durres, Xhafzotaj, me administrator Shpetim

Varaku, me Nipt J61902509S.

VLERA E OFRUAR ESHTE = 7.547.674 ( shtate million e peseqind e dyzet e

shtate mije e gjashteqind e shtatedhjete e kater ) leke pa t.v.sh

4. “BAMI” sh.p.k, me adrese ne Durres, Fushe-Kruje, Kameras, me administrator
Besnik Bami, me NIPT J94416206R.

VLERA E OFRUAR ESHTE= 7.650.430 ( shtate milion e gjashteqind e pesedhjete
mije e katerqind e tridhjete ) leke pa tvsh

5. “LIQENI VII” sh.a, me adrese ne Shkozet, Durres, me administrator Resilda

Kalia, me Nipt K01730502W.

VLERA E OFRUAR ESHTE= 8.295.180 ( tete milion e dyqind e nentedhjete e pese

mije e njeqind e tetedhjete ) leke pa tvsh.

6. “SIRETA 2F ” sh.p.k, me adrese ne Tirane Paskuqan , me administrator Fatime Pali,
me Nipt K51501008J.

VLERA E OFRUAR ESHTE= 9.744.987 ( nente milion e shtateqind e dyzet e kater
mije e nenteqind e tetedhjete e shtate ) leke pa tvsh

7. “SHPRESA AL” sh.p.k, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 9, me
administrator Lush Osmani, me NIPT-i, K31321021N.

VLERA E OFRUAR ESHTE = 9.888.303 ( nente million e teteqind e tetedhjete e tete
mije e treqind e tre ) leke pa tvsh.

Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:

Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar

 Nderkohe qe kualifikohen per plotesim te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta
keto operatore ekonomike te rendituar sipas kriterit percaktues te ofertes fituese,
cmimi me ulet operatoret ekonomik si vijon:

1.“VLLAZNIA NDERTIM I.S ” sh.p.k, me adrese ne Diber, Burrel me administrator
Arben Cela, me Nipt K77524909Q.

VLERA E OFRUAR ESHTE :7.402.540 ( shate milion e katerqind e dy mije e peseqind e
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dyzet ) leke pa tvsh.

2.‘’ALESIO 2014 ” sh.p.k, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 11, me administrator
Anton Gjinaj , me Nipt L41713003M.

VLERA E OFRUAR ESHTE = 7.454.870 ( shtate million e katerqind e pesedhjete e kater
mije e teteqind e shtatedhjete ) leke pa tvsh.

3.BOE: “KEGLI-DURI” sh.p.k, me adrese ne Durres, Fushe-Kruje, Lagjia Grumbullimi,
me administrator Monda Babasi, me Nipt K94016202U dhe “VARAKU.E” sh.p.k, me
adrese ne Durres, Xhafzotaj, me administrator Shpetim Varaku, me Nipt J61902509S.

VLERA E OFRUAR ESHTE = 7.547.674 ( shtate million e peseqind e dyzet e shtate mije e
gjashteqind e shtatedhjete e kater ) leke pa t.v.sh

4.“BAMI” sh.p.k, me adrese ne Durres, Fushe-Kruje, Kameras, me administrator Besnik
Bami, me NIPT J94416206R.

VLERA E OFRUAR ESHTE= 7.650.430 ( shtate milion e gjashteqind e pesedhjete mije e
katerqind e tridhjete ) leke pa tvsh

5.“LIQENI VII” sh.a, me adrese ne Shkozet, Durres, me administrator Resilda Kalia, me
Nipt K01730502W.

VLERA E OFRUAR ESHTE= 8.295.180 ( tete milion e dyqind e nentedhjete e pese mije e
njeqind e tetedhjete ) leke pa tvsh.

6.“SIRETA 2F ” sh.p.k, me adrese ne Tirane Paskuqan , me administrator Fatime Pali, me
Nipt K51501008J.

VLERA E OFRUAR ESHTE= 9.744.987 ( nente milion e shtateqind e dyzet e kater mije e
nenteqind e tetedhjete e shtate ) leke pa tvsh

7.“SHPRESA AL ” sh.p.k, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 9, me administrator
Lush Osmani, me NIPT-i, K31321021N.

VLERA E OFRUAR ESHTE = 9.888.303 ( nente million e teteqind e tetedhjete e tete mije e
treqind e tre ) leke pa tvsh.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [‘’VLLAZNIA NDERTIM I.S ”

sh.p.k, me adrese ne Diber, Burrel me administrator Arben Cela, me nr NIPT-i

K77524909Q.] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [7’402’540 ( shate

milion e katerqind e dy mije e peseqind e dyzet ) leke pa tvsh]./ pikët totale të marra [ska ],

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Kruje, Qender Sheshi ‘’Mustafa

Merlika (Kruja), prane Zyres se Njesise se Prokurimeve ] 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 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, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të
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përgjithshme prej [7’454’870 (shtatemilion e katerqind e pesedhjete e kater mije e teteqind e

shtatedhjete leke pa t.v.sh], 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 : 01.04.2019

Ankesa: ka ose jo: { JO }

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje

të Nenit 63 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe

në bazë të Kreut X, Neni 78 të VKM-së Nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave

të prokurimit publik” (i ndryshuar), pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Krujë, nuk u

paraqit asnjë ankesë sipas formularit përkatës.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ARTUR BUSHI

Konceptoi: Genc Halili
Nr ekzemplarëve:2/k
Datë : .........../......../.2019


