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                                                              BASHKIA MALIQ 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

                 Maliq më 21.11.2022 

 

Për : OPERATORIN EKONOMIK  “AIDA CONSTRUCTION” shpk  

-Adresa: Fier, Rr Brigada XI Sulmuese, Lagjia Apolonia, 9301 

-NIPT-I : M03116403L 

 

Procedura e prokurimit: : Proçedure e Hapur /Punë/Sistem elektornik 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-46009-10-14-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Sistemim asfaltim rrugë në Njësitë Administrative faza 2” 

Afati i kontratës: 4 jave 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.146 datë 24.11.2022 

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  “VASHTEMIA” shpk  

-Adresa: Korçë, Libonik Vashtemi, rruga nacionale Korçë- Pogradec Km 7.500 Korçë 

-NIPT-I : J64103054Q 

-Vlera  e ofertës: 15,300,300 (pesëmbëdhjetë milion e treqind mijë e treqind) lekë pa  tvsh 

2.Operatori Ekonomik  “NIKA” shpk 

 -Adresa: Shkodër, Lagjia Vasil Shanto, Bulevardi Skënderbeu, godina 8-katëshe, Kati I-rë, Zona 

kadastrale  8593, Nr pasurie 5/587 

-NIPT-I : J76705047U 

-Vlera  e ofertës: 18,987,500 (tetëmbëdhjetë milion e nentëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e 

pesëqind) lekë pa tvsh 

3. Operatori Ekonomik  “AIDA CONSTRUCTION” shpk 

- Adresa: Fier, Rr Brigada XI Sulmuese, Lagjia Apolonia, 9301 

-NIPT-I : M03116403L 

-Vlera  e ofertës: 19,000,000 (nëntëmbëdhjetë milion) lekë pa tvsh 

4.Operatori Ekonomik  “DENIS-05” shpk 

-Adresa: Tiranë, Njësia Bashkiake nr.9, Rruga Hamid Shijaku, Banesa 22, Hyrja 2, Ap. 7 

-NIPT-I : K51518029B 

-Vlera  e ofertës së ofruar:  19,501,600 (nëntëmbëdhjetë milion e pesëqind e një mijë e gjashtëqind) 

lekë pa  tvsh 

 

Nga pjesërmarrësit jane  skualifikuar  operatoret ekonomik: 

 

1.Operatori Ekonomik  “VASHTEMIA” shpk  

-Adresa: Korçë, Libonik Vashtemi, rruga nacionale Korçë- Pogradec Km 7.500 Korçë 

-NIPT-I : J64103054Q 

-Vlera  e ofertës: 15,300,300 (pesëmbëdhjetë milion e treqind mijë e treqind) lekë pa  tvsh 

Autobot AA359HV, GrejderAAMT55, Autobitmunatriçe AA595NN, Kamionçinë AA155NY 

Në dokumentat shoqëruese leja e qarkullimit rezulton mjet përpërdorim vetjak dhe jo për 
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përdorim për të tretë, sipas njoftimit të APP nr. 4916/2 prot datë 14.07.2022 në rastin e mjeteve 

me qera referuar dokumentacionit, mjetet nuk duhet të rezultojnë vetem për përdorim vetjak por 

edhe  për përdorim nga të tretët. 

Kamioni AA754HV mungon mjeti i deklaruar tek formulari permbledhes i vetedeklarimit, sipas 

shtojces 8 te operatorit ekonomik. 

Pra operatori ekonomik nuk siguron mjetet e nevojshme për realizimine punimeve. 

2.Operatori Ekonomik  “NIKA” shpk 

 -Adresa: Shkodër, Lagjia Vasil Shanto, Bulevardi Skënderbeu, godina 8-katëshe, Kati I-rë, Zona 

kadastrale  8593, Nr pasurie 5/587 

-NIPT-I : J76705047U 

-Vlera  e ofertës: 18,987,500 (tetëmbëdhjetë milion e nentëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e 

pesëqind) lekë pa tvsh 

 Autobot SH4498E, Kamion veteshkarkues KO4982B, Autobitumatriçe AA230UL, 

Kamionçinë AA769KR 

Në dokumentat shoqëruese leja e qarkullimit rezulton mjet për përdorim vetjak dhe jo për përdorim 

për të tretë, sipas njoftimit të APP nr. 4916/2 prot datë 14.07.2022 në rastin e mjeteve me qera 

referuar dokumentacionit, mjetet nuk duhet të rezultojnë vetem për përdorim vetjak por edhe  për 

përdorim nga të tretët. 

 Kamioni AA769KR: Mungon Çertifikata per leje transporti te leshuar nga Bashkia. 

 Autobitumatriçe AA230UL: Çertifikata e kontrollitteknikeshte e skaduar (06.07.2022). 

Pra operatori ekonomik nuk siguron mjetet e nevojshme për realizimine punimeve. 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “AIDA 

CONSTRUCTION” shpk ,me  adresë: Fier, Rr Brigada XI Sulmuese, Lagjia Apolonia, 9301 se 

oferta e paraqitur ,me një vlerë të përgjithshme 19,000,000 (nëntëmbëdhjetë milion) lekë pa tvsh 

 pikët totale të marra  [_____] 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] 

KRYETARI I BASHKISË 

GËZIM TOPÇIU 

 

___________________ 


