
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 
DREJTORIA E CERDHEVE DHE KOPSHTEVE 

Lagjia “ Perash“ Shkoder , Albania  Tel & Fax 355-224  36-27 

 

                 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

                                                                                                    Data    23.09.2022 

 
 
Drejtuar:”Delia Impex”shpk ,adresa: Shkoder,Malesi e Madhe,Gruemire Omaraj , NUIS K 57123001 R 

  

-Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur e Thjeshtuar (prokurim publik me mjete elektronike). 

 -Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Rikonstruksion i banjove kopshtit ”Ton Alimhilli” 

-Numri i references se procedures:Ref-40158-08-30-2022 

-Objekti i kontrates: Rikonstruksion i banjove kopshtit ”Ton Alimhilli” 

-Kohezgjatja e kontrates:30 (tri dhjete) dite. 

 -Fondi limit  prej : 1.545.653 (nje milion e pese qind e kater dhjete e pese mije e gjashte qind e pese 

dhjete e tre)  leke pa tvsh  

-Burimi i financimit: Buxheti i Bashkise Shkoder,viti 2022. 

 

- Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike 06  Shtator 2022 ,Numri 122 

 

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 kanë marrë pjesë vetem dy  ofertues si  

mëposhte me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.”Delia Impex”shpk                                                                        K 57123001 R 

 

   Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  1.540.000 (nje milion e pese qind e kater dhjete mije)leke pa tvsh 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.”MARTINI CONSTRUKSION&REAL ESTATE”shpk             K81314023A 

 

   Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  1.303.100 (nje milion e tre qind e tre mije e nje qind)leke pa tvsh 



       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit eshte skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm: 

1. Operatori Ekonomik “MARTINI CONSTRUKSION&REAL ESTATE”shpk, me NIPT            

K81314023A per keto arsye si me poshte: 

 

 1.Formulari permbledhes i vet dekalarimit (shtojca 8) nuk eshte plotesuar me rubrikat perkatese 

me informacionin korrekt sipas nenit 26 te VKM 285,date 19.05.2021 “Per miratimin e rregullave 

te prokurimit publik” dhe nenit 82 te LPP dhe konkretisht ,a.ne rubriken Operatori ekonomik nuk 

eshte denuar per ndonje nga veprat penale te parashikuara ne nenin 76/1 te LPP ose ka qene 

idenuar dhe ka kaluar nje periudhe 5-vjecare nga data e ekzekutimit te denimit etj,duhej te 

plotesohej nga operatori me te dhenat e vertetimit perkates nr.prot,date,organi qe e ka leshuar 

etj.b.ne rubriken Operatori ekonomik nuk eshte denuar me vendim te formes se prere per vepra 

qe lidhen me veprimtarine profesionale edhe kjo ne kuadratin e kesaj rubrike duhej te plotesohej 

me shprehjen sipas vertetimit apo dokumentit perkates.c.ne rubriken O.E   ushtron aktivitetin e tij 

ne zbatim te kerkesave ligjore ne fuqi,perfshire legjislacionin mjedisor,social dhe te punes duhej 

te plotesohej sipas kerkesave perkatese.d.ne rubriken e deklaratave ne piken 6,7,8 ,9,10 me 

kthimin e pergjigjes ne kuadratin me X pergjigja ka qene po pra kjo tregon se ky operator  ne 

hartimin e ofertes eshte konsultuar,komunikuar me te trete dhe nuk ka qene I pavarur ,pra qe bie 

ndesh me ligjin per prokurimin publik. 

2.     Sipas pikes 10 te kerkesave per kualifikim  2.3 Kapaciteti teknik ,jane kerkuar dy kamione 

duke permbushur kritere perkatese. 

Sqarojme se kamioni me targa AA 782 CG eshte konform kerkesave te kerkuara ,ndersa kamioni 

me targa AA 401 GS nuk ka certifikaten perkatese dhe licensen ne zbatim te ligjit nr.8308 ,date 

18.03.1998 “Per transportet rrugore” i ndryshuar dhe Udhezimit nr.15 ,date 24.07.2007 “Per 

kriteret e leshimit te licensave,autorizimeve dhe certifikatave per ushtrimin e veprimtarise ne 

transportin rrugor”,i ndryshuar. 

3. Ne piken 2.2 te kerkesave te vecanta per kualifikim eshte kerkuar sipas pikes 2.4.1 germa c, 

1(nje) nga inxhinierët pjesë e drejtuesve teknik të shoqërisë, duhet të jetë i pajisur me 

certifikatën të Trajnimit për ”Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në Punë”, 

”Përgjegjës për sigurinë”,  e dhëne nga nje organizëm i licencuar certifikimi shqiptar ose i 

huaj,kete pike ky subjekt nuk e ploteson. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë , se oferta subjektit :”Delia Impex”shpk 

,adresa: Shkoder,Malesi e Madhe,Gruemire Omaraj  NUIS K 57123001 R 

e paraqitur me vlerë totale prej  1.540.000 (nje milion e pese qind e kater dhjete mije) leke pa tvsh,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´. 

  

 

 

TITULLARI  I AUTORITETIT KONTRAKTOR 
LAURETE LICI 
 
 

 


