
Shtojca 12    

  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

 

 Nr_____ Prot                                                                                                   Data: ____.____.2023 

 

Drejtuar: Bashkimit te Operatoreve Ekonomike “JODY-KOMPANY” shpk & “SHENDELLI” 

Adresa: Zona Industriale prane Kontrollit te Automjeteve,  Vrion,Finiq Vlore. 

  

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58657-02-10-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion  i rrugës së fshatit Dhivër me shtresë asfalti, me 

fond limit 8.333.333 (tetëmilionë e treqindë e tridhjetë e tremijë e treqindë e tridhjetë e tre) leke pa 

TVSH dhe kohezgjatje 42 (dyzete e dy) dite nga lidhja e kontrates. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.17, date 20 Shkurt 

2023.  

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 “ALBA KONSTRUKSION” shpk  J61812013R  

Vlera: Ska paraqitur oferte. 

 

2. Operatori ekonomik “ARTI” shpk     J64103808P  

Vlera: 7.913.360 (shtatemilione e nenteqinde e trembedhjetemije e treqinde e gjashtedhjete)  

 

3.BO “JODY-KOMPANY” shpk & “SHENDELLI” shpk  J94824803M; K07924803N  

Vlera: 7.350.920  (shtatemilione e treqinde e pesedhjetemije  e nenteqinde e njezete) leke  pa 

TVSH. 

 

4.Oparatori Ekonomik “SARK”  shpk    K52531415H  

Vlera:  7.342.702  (shtatemilione e treqinde e dyzete e dymije e shtatqinde e dy) leke  pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. “ALBA KONSTRUKSION” shpk   J61812013R 

 per arsyet e meposhtme: 



Nuk ka paraqitur: 

 Shtojca 1. Formulari i Ofertës  

 Shtojca 2. Listat e Çmimeve sipas zërave të preventivit  

 Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës 

 Grafikun e punimeve  

 

2. “ARTI” shpk   J64103808P 

per arsyet e meposhtme: 

Nuk ka paraqitur: 

 Vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2019,2020,2021, sipas kriterit 2.2.1 

te kapacitetit ekonomik dhe financiar te DST-se. 

 Bilancet vjetore, për vitet financiare 2019,2020,2021 sipas kriterit 2.2.2 te 

kapacitetit ekonomik dhe financiar te DST-se. 

 

3. “SARK”  shpk    K52531415H  

   per arsyet e meposhtme: 

 Nuk ploteson pjeserisht piken 2.3.5 te kapacitetit teknik lidhur me “Fabrike per 

prodhimin e asfaltobetoneve jo më larg se 50 km nga objekti, te pajisur me 

dokumentacionin ligjor perkates, dhe Licensen e QKL /kategoria B, ose kontrate noteriale 

furnizimi per objektin ne fjale nga nje Subjekt qe disponon fabrike prodhimi materiale 

asfaltobetoni shoqeruar  me te gjithe dokumentacionin perkates ligjoro-profesional (Leje 

Mjedisore, Leje Shfrytezimi, Licencen nga QKL)”, pasi kontrata e furnizimit me 

shoqerine “BI-INVESTMENT” shpk per asfaltobeton nga fabrika e asfaltobetonit 

te ketij te fundit me vendodhje ne Lushnje,si dhe kontrata e furnizimit me 

shoqerine “COBIAL” shpk per asfaltobeton nga fabrika e asfaltobetonit te ketij te 

fundit me vendodhje ne Tepelene, jane me larg se 50 km nga objekti i kesaj 

kontrate. 

 Ne Formularin Permbledhes te Vetdeklarimit Shtojca nr.8, ne seksionin B 

”Deklarate per disponimin e punonjesve te nevojshem per realizimin e punimeve 

objekt kontrate” eshte deklaruar qe ne funksion te kriterit 2.2.3 te kapacitetit teknik 

te DST, disponon personelin kryesor sipas kesaj kerkese konkretisht: 

Z.Eqrem Sulejmani me profesion Inxhinier Ndertimi 

Z.VasilPeçi me profesion Inxhinier Topograf 

 nderkohe qe ky personel kryesor eshte vetdeklaruar edhe ne objektin 

”Rikonstruksioni i sheshit te fshatit Vagalat” prokuruar nga Bashkia Finiq, per te 

cilin operatori ekonomik “SARK” shpk eshte shpallur fitues.   

  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve Ekonomike 

“JODY-KOMPANY” shpk & “SHENDELLI” me adrese Zona Industriale prane Kontrollit te 

Automjeteve,  Vrion,Finiq Vlore, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 7.350.920  

(shtatemilione e treqinde e pesedhjetemije  e nenteqinde e njezete) leke pa TVSH   / totali i pikëve 

të marra [_____] 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] 

 

Kristo KIÇO 

 


