
 

 

 

BASHKIA VORE 

Nepunesi Autorizues 

Nr.........prot                       Vore me ____/___/2017

  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

Nga: Bashkia Vore, Vore 

Për : Fusha shpk me nipt J61922018S. 

Procedura e prokurimit: [Procedure e hapur] 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Sistemim - Asfaltim  i rrugëve Domje, Rruga Ramadin 

Zazckocki + Rruga Kodra e Totëve, Rruga Ismail Qemali, Rruga Naim Frashëri, njësia  

administrative” Bërxull,  Bashkia Vorë”. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  [Kontrata do te zbatohet per 300 dite] 

Fondi limit: 106.385.735 leke pa tvsh. 

Burimi i financimit: Nga te ardhurat e Bashkisë Vore. 

Data e zhvillimit te procedurës se prokurimit: 24/04/2017 Ora: 11:00 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët   

Njoftojme se kane qene pjesemarres ne procedure ofertuesit me vlere perkatese te ofruar: 

1.”Fusha” shpk me nipt J61922018S me vlere te ofertes pa tvsh, 103.307.732  (njeqind  

e tre million e treqind e shtate mije e shtateqind e tridhjete e dy) leke pa tvsh. 

Te skualifikuar:   

1.“Vellezerit Hysa” me nipt  K12911201C, me vlere te ofertes pa tvsh, 101.022.945 (njeqind 

e nje million e njezete e dy mije e nenteqind e dyzete e pese) leke pa tvsh, mungojne  

pikat: 2.2.3; 2.3.2.1;  2.3.3.4; 2.3.3.6;  2.3.3.7;  2.3.4  te kerkesave te vecanta per kualifikim. 

2.“Shansi Invest” me Nipt J61924002T, me vlere te ofertes pa tvsh, 106.249.465 (njeqind e 

gjashte million e dyqind e dyzete e nente mije e katerqind e gjashtedhjete e pese) leke pa tvsh. 

Mungojne 2.1.1; 2.1.2;  2.2.3 ; 2.3.1; 2.3.1.2; 2.3.2 ( mungon NS-20, -Klasifikim ‘A’) ; 2.3.3.2 

;  2.3.3.3 ;  2.3.3.4 ;  2.3.3.5 ;  2.3.3.6 ; 2.3.3.7;  2.3.3.8 ; 2.3.4 ; 2.3.5;  2.3.6 te kerkesave te 

vecanta per kualifikim. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqërine “Fusha shpk” me nipt 

J61922018S me vlere te ofertes pa tvsh, 103.307.732  (njeqind e tre million e treqind e shtate 

mije e shtateqind e tridhjete e dy) leke pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Vore, Qyteti Vore, kopjen e 

nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga data e këtij publikimi por ne cdo 

rast subjekti është i detyruar t’i përgjigjet kërkesës së autoritetit kontraktor për lidhjen e 

kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së kërkesës ne zbatim  te nenit 21 te  Vkm 

914, datë 29.12.2014 Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik.  

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

të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 58  të Ligjit për Prokurimet 

Publike nr. 9643 datë 20.11.2006 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04/05/2017.   

Ankesa: NUK KA                          

Nëpunësi Autorizues 

 

Aqif MUÇA 

Punoi ,Konceptoi ,Miratoi: Olsa Subashi 

4 kopje, date  ___/___/2015    


