
 
R E P U B L I K A     E    SH Q I P Ë R I S Ë 

POSTA SHQIPTARE SH.A 

FILIALI KUKËS 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [14.01.2020] 

Për: [“DENOLT“ SH.P.K, me adrese:  Kukes Kukes KUKES Lagjja Nr.2, Rruga Dituria , 

Pallati 9- Katesh, Shk.Nr.2, Kati 1] 
 

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-82280-12-15-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Rikonstruksion Zyrat Postare Qender Kukes dhe Qender 

Has] 

Kohëzgjatja e kontratës: 3 (tre) muaj nga data e lirimit te sheshit te ndertimit. 

 

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

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1.  ELDA-VL                                                                K67106202W 

 Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it    

Vlera  Nuk ka paraqitur oferte ekonomike. 

 (me numra dhe fjalë) 

2. “DENOLT” SH.P.K                                                 K48021210Q            

Emri i plotë i shoqërisë         numri i NIPT-it    

Vlera  5,668,502.07 (Pese milion e gjashteqind e gjashtedhjete e tete mije e peseqind e dy pike 

zero shtate) Lek pa TVSH. 

(me numra dhe fjalë) 

3. “BRAKA CONSTRUCTION” SH.P.K                 L61906505I            

Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it    

Vlera 5,449,264 (Pese milion e katerqind e dyzet e nente mije e dyqind e gjashtedhjete e kater) 

Lek pa TVSH . 

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1 ELDA-VL                                                                K67106202W 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2. “BRAKA CONSTRUCTION” SH.P.K              L61906505I 



Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. ELDA-VL 

Nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuar ne DST si dhe nuk ka paraqitur oferte 

ekonomike. 

2. “BRAKA CONSTRUCTION” SH.P.K              

 

Nuk plotesim kushtin per pune te ngjashme. 

Nuk ka paraqitur inxhinier mjedisi me VNM 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [[“DENOLT“ SH.P.K, me adrese:  

Kukes Kukes KUKES Lagjja Nr.2, Rruga Dituria , Pallati 9- Katesh, Shk.Nr.2, Kati 1] se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [5,668,502.07 (Pese milion e gjashteqind e 

gjashtedhjete e tete mije e peseqind e dy pike zero shtate) Lek pa TVSH]është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [POSTA SHQIPTARE SH.A FILIALI KUKËS]  

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve 

nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

procedohet sipas përcaktimeve të ligjit nr.9643, date 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i 

ndryshuar).  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 06.01.2020 

 

Ankesa: ka ose jo JO 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

MIGENA GJICI 


