
 

Drejtoria Rajonale Fier  

Nr._____ Prot.                                                                           Fier, me ___/ ___/ 2021 

 

 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

 

 

[22.07.2021] 

 

Drejtuar: [“L.T.E Construction “ shpk  adrese :Tirane Kashar KASHAR Rruga 3 Deshmoret, 

godine banimi dhe sherbimi 1,2,5,8 dhe 11 kate me 2 kat parkim nentoke ne prone te shoqerise 

Lloxhall    ] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Rikonstruksioni i  rrjetit TM, TU, dhe kabinave te Fiederit Nr.7 

Greshice, Nenstacioni Tec Ballsh 35/6kV 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-98169-06-15-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  Rikonstruksioni i  rrjetit TM, TU, dhe kabinave te Fiederit Nr.7 

Greshice, Nenstacioni Tec Ballsh 35/6kV [Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës]3 muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] Nr. 95 datë 21 Qershor 2021 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

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.       “ L.T.E Construction”  shpk                        L78006801F 

   _________________________________________ 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  49,266,925( dyzet e nente milion e dyqind e gjashtedhjete e gjashte mije e nente qind e njezet 

e pese ) leke pa tvsh. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.” ELDA - VL” shpk                                                 K67106202W 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   



 

Vlera   ska paraqitur oferte 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1 . ELDA - VL” shpk                                                 K67106202W  

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it        

Per  arsyet e mëposhtme 

1. Nuk ka paraqitur asnje nga dokumentat e kerkuar sipas DST 

2. Operatori Ekonomik nuk u paraqit per dorezimin e mostrave 

3. Nuk ka paraqitur oferte 

 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [L.T.E Construction “ shpk  adrese 

:Tirane Kashar KASHAR Rruga 3 Deshmoret, godine banimi dhe sherbimi 1,2,5,8 dhe 11 

kate me 2 kat parkim nentoke ne prone te shoqerise Lloxhall], se oferta e paraqitur me vlerë 

totale prej 49,266,925( dyzet e nente milion e dyqind e gjashtedhjete e gjashte mije e nente 

qind e njezet e pese )  [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve 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 

Arian FASKAJ 

Drejtor i Drejtorisë Rajonale Fier 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


