
 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA LUSHNJE 

 

 Adresa:Lagjia Kongresi Lushnjes                      Tel:+355 35 22139            E-mail:bashkia_lushnje@yahoo.com 

 

 

Nr________prot                                                                                  Lushnje, më ___/___/ 2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

 

 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik: “2 N” SHPK  

Adresa:  Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga "Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Pare, Tirane 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur – punë – me mjete elektronike 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rehabilitim i kanalit 

të ujërave të larta në lagjen Kongresi i Lushnjes” me fond limit: 14 878 811 

(katërmbëdhjetë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e njëmbëdhjetë) 

Lekë pa TVSH. , REF-45384-10-11-2022 dhe kohëzgjatje 107 (njëqind e shtatë) ditë 

kalendarike. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 17 Tetor 2022 

[Nr.143]  

 

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 Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. .  Operatori ekonomik  “2 N ”                                                                            L31615017L 

                         

Vlera e ofruar : 9 766 565 (nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e 

pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë)  Lekë pa TVSH   

 

2.  Operatori ekonomik  “AIDA CONSTRUCTION”                                         M03116403L                                            

                                                                                                                      

Vlera  e ofruar  : 11 999 994 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e 

nëntëqind e nëntëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH 

 

3.   Operatori ekonomik “DENIS-05” shpk                                                         K51518029B         

 

Vlera  e ofruar: 13 591 614,24 (trembëdhjetë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e një mijë e 

gjashtëqind e katërmbëdhjetë pikë njëzet e katër) Lekë pa TVSH. 

 

4.   Operatori ekonomik “FLED” shpk                                                                  K17621104C                                                               

 

Vlera  e ofruar: 10 934 797,8 (dhjetë milion e nëntëqind e tridhjetë e katër mijë e shatëqind e 

nëntëdhjetë e shtatë pikë tetë) Lekë pa TVSH. 

 

5.   Operatori ekonomik  “GLAVENICA ” shpk                                                 K17710805A                                                                                                                     

 

Vlera e ofruar: 13 122 004 (trembëdhjetë milion e njëqind e njëzet e dy mijë e katër) Lekë pa 

TVSH. 

 

6.   Operatori ekonomik  “INA ” shpk                                                                J61814009W                                                                      

 

Vlera e ofruar: 14 024 398 (katërmbëdhjetë milion e njëzet e katër mijë e treqind e 

nëntëdhjetë e tetë) Lekë pa TVSH. 

 

7. Operatori ekonomik  “K.M.K ” shpk                                                         L78223801E 

                                                                       

Vlera e ofruar : 12 019 884 ( dymbëdhjetë milion e nëntëmbëdhjetë mijë e tetëqind e 

tetëdhjetë e katër) Lekë pa TVSH. 

 



8. Operatori ekonomik  “LLAZO ” shpk                                                         K24218401K 

                                                                       

Vlera e ofruar : 12 000 606 ( dymbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtë) Lekë pa TVSH. 

 

9. Operatori ekonomik  “SHENDELLI ” shpk                                    K07924803N 

 

Vlera e ofruar: 12 826 571 (dymbëdhjetë milion e tetëqind e njëzet e gjashtë mijë e 

pesëqind e shtatëdhjetë e një) Lekë pa TVSH 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.  Operatori ekonomik  “K.M.K ” shpk                                                         L78223801E 

 

Operatori ekonomik “K.M.K” shpk ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit ,Shtojca 8,pika 

C ,Deklarate per disponimin e mjeteve/pajisjeve/makinerive te nevojshme per realizimin e 

punimeve objekt kontrate, rezulton se mjetet Eskavator me goma dhe Instrument per punime 

gjeodezike i ka te angazhuara ne  proceduren e prokurimit qe eshte shpallur fitues dhe eshte ne 

proces zbatimi , me objekt: “Ndërhyrje në infrastrukturën e rrugëve Vasilika Gogu dhe 

Hysen Dervishi”, me Autoritetin Kontraktor Bashkia Lushnje. Per kete arsye oferta e operatorit 

ekonomik “K.M.K” shpk refuzohet. 

 

 

2. Operatori ekonomik  “GLAVENICA ” shpk                                           K17710805A          

 

Operatori ekonomik “Glavenica” shpk nuk plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit të DST, 

Kapaciteti Teknik, pikën 2.7 ku citohet se:  Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e 

kontratës, duhet të disponojë, mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:,konkretisht: :….. Kamion 

vetshkarkues mbi 10 ton  Cope 3 Pronësi ose me qera.Pas verifikimit rezulton se operatori 

ekonomik  “Glavenica” shpk, ka deklaruar ne shtojcen 8, vetem 1 (nje) Kamion vetshkarkues 

mbi 10 ton  , dhe jo 3 sa jane kerkuar,gje qe bie ne kundershtim me kerkesat e DST. Per kete 

arsye oferta e operatorit ekonomik “Glavenica” shpk refuzohet. 

 

 

 

 

 



*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik  “2 N” shpk se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej : 9 766 565 (nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e 

gjashtë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë)  Lekë pa TVSH, është identifikuar si fitues 

(paraprak) i procedurës së prokurimit. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 110 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ERISELDA SEFA 


