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Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

[Data 19/09/2022] 

Për: BOE “S.M.O.UNION” sh.p.k., NUIS J66902042Q me adresë BELTOJE, 

Shkodër, Shkodër & “BLERIMI” shpk NUIS J62903384G, me adresë: 

Fshati Mjekes, Zona Topcias,rruga Elbasan-Cërrik km 4-t,pranë 

lumit Shkumbin , Mjekës, Elbasan & “SMO VATAKSI” shpk NUIS 

L47022001J, me adresë: Rruga Nacionale Shkodër Lezhë, KM - 4, 

godinë 1-katëshe me nr pasurie 82/24, zona kadastrale 1148 , 

Beltojë, Shkodër. 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurën E Hapur”. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ngritja e infrastrukturës mbështetëse 

në funksion të kompleksit multi-funksional për zhvillimin e sektorëve 

të ndryshëm të motorizimit, Auto-Moto Park, në Bashkinë Elbasan-Loti 1: 

Rrugët e Aksesit (Rruga Nezir Muzhaqi,seg I dhe Rruga Zija Luniku, seg 

II)”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-38463-08-12-2022 

Fondi limit:  547 562 825 (pesëqind e dyzetë e shtatë milion e pesëqind 

e gjashtëdhjetë e dy mijë e tetëqind e njëzetë e pesë) Lekë, pa TVSH.  

Kohëzgjatja e kontratës 12 muaj 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri] - Jo 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto    

* * * 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë 

pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara si dhe 

piket sipas SPE: 

 

1- BOE “S.M.O. UNION” sh.p.k., NUIS J66902042Q & “BLERIMI” shpk NUIS 

J62903384G, & “SMO VATAKSI” shpk NUIS L47022001J, vlera 357 898 

107 (treqind e pesëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e nentëdhjetë 

e tetë mijë e njëqind e shtatë) leke pa tvsh. 

Totali I pikeve 229,35 
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2- BOE “BAJRAMI N” sh.p.k., NUIS K02727202O, & “BAMI “sh.p.k., NUIS 

J94416206R       vlera 344,717,177.7 (treqind e dyzetë e katër 

milion e shtatëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e njëqint e shtatëdhjete 

e shtatë presje shtatë) lekë pa tvsh. 

Totali I pikeve 228,27 

3- OE “VELLEZERIT HYSA” sh.p.k., NUIS K12911201C, vlera 377 843 975 

(treqind e shtatëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e dyzetë e tre 

mijë e nentëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa tvsh. 

Totali I pikeve 209,16 

4- OE “ALB TIEFBAU” sh.p.k., NUIS J66703049C, vlera 376,918,150 

(treqind e shtatëdhjetë e gjashtë milionë e nëntëqind e 

tetëmbëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh. 

Totali I pikeve 208,89 

5- OE “ALB-BUILDING” sh.p.k., NUIS J69102508C, vlera 377 952 844.5 

(treqind e shtatëdhjetë e shtatë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e 

dy mijë e tetëqind e dyzetë e katër presje pesë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikeve 208,38 

6- BOE “EUROKOS HOLDING” sh.p.k NUIS K91727010A & “DENIS-05” sh.p.k 

NUIS K51518029B & “ABI CONS” sh.p.k NUIS L41525007G, vlera 385 010 

249.4 (treqind e tetëdhjetë e pesë milion e dhjetë mijë e dyqind e 

dyzetë e nëntë presje katër) lekë pa tvsh. 

Totali i pikeve 205,08 

7- BOE “ARIFAJ” sh.p.k NUIS J76418907K & “XHAST” sh.p.k NUIS 

K12512837I vlera 393 976 307(treqind e nëntëdhjetë e tre milion e 

nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e shtatë) lekë 

pa tvsh 

Totali I pikeve 200,16 

8- BOE “ELMAZAJ KONSTRUKSION” sh.p.k NUIS L33229401T & “B93 II” sh.p.k 

NUIS L52209050O & “Shendelli” sh.p.k NUIS K07924803N, vlera 404 

716 284 (katërqind e katër milion e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë 

mijë e dyqind e tetëdhjetë e katër) lekë pa tvsh. 

Totali i pikeve 195,42 

9- OE “2 T” sh.p.k NUIS K01731001M, vlera 407 535 791,25 (katërqind e 

shtatë milion e pesëqind e tridhjetë e pesë mijë e shtatëqind e 

nëntëdhjetë e një presje njëzetë e pesë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikeve 195,24 

10- OE “ALB – STAR” sh.p.k NUIS J62903512W, vlera 406 949 063,33 

(katërqind e gjashtë milion e nëntëqind e dyzetë e nëntë mijë e 

gjashtëdhjetë e tre presje tridhjetë e tre) lekë pa tvsh. 

Totali i pikeve 194,94 

11- OE “FUSHA” sh.p.k NUIS J61922018S, vlera 410 486 725 

(katërqind e dhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë 

e shtatëqind e njëzetë e pesë) lekë pa tvsh. 

Totali i pikeve 192,42 

12- OE “4 A-M” sh.p.k NUIS K92005016L, vlera 417 656 276,63 

(katërqind e shtatëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë e 
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gjashtë mijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë 

e tre) lekë pa tvsh. 

Totali I pikeve189,12 

13- BOE “BE – IS” sh.p.k NUIS K71412003A & “ERGI” sh.p.k NUIS, 

vlera 424 077 788 (katërqind e njëzetë e katër milion e shtatëdhjetë 

e shtatë mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e tetë ) lekë pa tvsh. 

Totali i pikeve 188,31 

14- OE “ALBAVIA” sh.p.k NUIS J81527001Q, vlera 421 561 737,45 

(katërqind e njëzetë e një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e një 

mijë e shtatëqind e tridhjetë e shtatë presje dyzetë e pesë) lekë 

pa tvsh. 

Totali i pikeve 186,51 

15- OE “SALILLARI” sh.p.k NUIS J62903125G & “ZDRAVO” sh.p.k NUIS, 

J84003411K vlera 440 224 116,15 (katërqind e dyzetë milion e dyqind 

e njëzetë e katër mijë e njëqind e gjashtëmbëdhjetë presje 

pesëmbëdhjetë)  lekë pa tvsh. 

Totali i pikeve 179,07 

16- OE “ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k NUIS  J61812013R, vlera 448 016 

692,2 (katërqind e dyzetë e tetë milion e gjashtëmbëdhjetë mijë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e dy presje dy)  lekë pa tvsh. 

Totali i pikeve 176,76 

17- BOE “CURRI” sh.p.k NUIS  J67902718S & “VAGALAT” sh.p.k NUIS  

J69102503I, vlera 453 385 521.,5 (katërqind e pesëdhjetë e tre 

milion e treqind e tetëdhjetë e pesë mijë e pesëqind e njëzetë e 

një presje pesë) lekë pa tvsh. 

Totali I pikeve 174,45 

18- OE “PE - VLA – KU” sh.p.k NUIS  K61716013M, vlera 477 068 

436,81 (katërqind e shtatëdhjetë e shtatë milion e gjashtëdhjetë e 

tetë mijë e katërqind e tridhjetë e gjashtë presje tetëdhjetë e 

një ) lekë pa tvsh. 

Totali I pikeve 165,93 

 

19- OE “GJIKURIA” sh.p.k NUIS  J62903456H, vlera 508 885 954,5 

(pesëqind e tetë milion e tetëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind 

e pesëdhjetë e katër presje pesë) lekë pa tvsh. 

Totali I pikeve 155,49 

20- OE “BASHKIMI/L” sh.p.k NUIS  J64103475Q vlera: nuk ka paraqitur 

Oferte ekonomike 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

OE “BASHKIMI/L” sh.p.k NUIS  J64103475Q , skualifikohet, pasi nuk ka paraqitur oferte 

financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional. 

*  *  * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE 

“S.M.O.UNION” sh.p.k., NUIS J66902042Q me adresë BELTOJE, Shkodër, 

Shkodër & “BLERIMI” shpk NUIS J62903384G, me adresë: Fshati Mjekes, Zona 

Topcias,rruga Elbasan-Cërrik km 4-t,pranë lumit Shkumbin , Mjekës, 

Elbasan & “SMO VATAKSI” shpk NUIS L47022001J, me adresë: Rruga Nacionale 

Shkodër Lezhë, KM - 4, godinë 1-katëshe me nr pasurie 82/24, zona 

kadastrale 1148 , Beltojë, Shkodër, se oferta e paraqitur me vlerë totale 

prej 357 898 107 (treqind e pesëdhjetë e shtatë milion e tetëqind e 

nentëdhjetë e tetë mijë e njëqind e shtatë) leke pa tvsh,  totali i 

pikëve të marra 229,35 pikë është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas 

përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, 

“Për Prokurimin Publik´. 

  

 

Dritan AGOLLI 

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 


