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     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

  BASHKIA KAMËZ 
                                                                                                      

Nr.____Prot.                                                                                              Kamëz më ___.___.2020 

 

 

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për: Bashkimi i Operatoreve Ekonomik ” UDHA” shpk & “Ndregjoni” shpk,  me adrese : 

Diber, BURREL Lagjia Pjeter Budi, & TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule 

Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8  

                                                  * * * 

Procedura e prokurimit: “E hapur” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: :  REF-70129-08-28-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: : Ndërtim rruga "Harku i Triumfit "Valiasi i Ri 

Fondi limit : 71,088,751 (shtatë dhjetë e një  milion e tetëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e 

pesëdhjetë  e një )lekë pa tvsh. 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:  142(njëqind e dyzet e dy)ditë pune 

nga data e lidhjes së kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [___.___.2020]__] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me date 27.11.2020 

këta ofertues: 

 

1.  ” UDHA” shpk & “Ndregjoni” shpk                                           K77524909Q & K31329048I 

     Emri i plotë i shoqërisë                             numri i NIPT-it    

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 70,669,091 lekë pa tvsh, dhe 84,802,909 lekë me 

tvsh. 

 

2. ” RAFIN COMPANY” shpk                                                                        L521125110A  
     Emri i plotë i shoqërisë                                         numri i NIPT-it  

  

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike 

 

         Operatore te skualifikuar 

1. RAFIN COMPANY” shpk                                                                   L521125110A  
          Emri i plotë i shoqërisë                                       numri i NIPT 

        Perkatesisht per arsyet e meposhtme: 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  se Bashkimi i Operatoreve 

Ekonomik ” UDHA” shpk & “Ndregjoni” shpk,    me adrese : Diber, BURREL Lagjia Pjeter 

Budi, & & TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8. 

, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 70,669,091 lekë pa tvsh, dhe  84,802,909 

lekë me tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kamëz (Drejtorisë Juridike), sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë 

dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).  

 

*** 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura do 

te anullohet për mosplotësim të numrit minimal të konkurentëve në bazë të ligjit për prokurimet 

publike Nr.9643 datë 20.11.2006, të ndryshuar. 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.12.2020 

Ankesa: Ka patur ankesë per Modifikim DST,  

Eshte kthyer pergjigje operatorit me date  09.09.2020 

Eshte zbatuar vendimi i K.P.P. 502/2020  
Ankesa per Vleresim ofertash:  Nuk ka patur 

 

 

Nëpunësi i Autorizuar 

Hasan BARA 

 

___________________________ 

ZV.KRYETAR /DREJTOR KABINETI 
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