
Shtojca 11 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[09.09.2021] 

 

Drejtuar: [Marsi  sh.p.k] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: -REF-03156-08-1821-2021 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Projekti uje per te varfer,per 

lagjet Kampi Italian dhe Koder Lume . 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

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.Shamo Construction  Sh.p.k                                                                L01326020F 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  ;5 688 262(Pesmilion e gjashteqinde e tetedhjete e tete mije e dyqinde e gjashtedhjete e dy) )lek 

                                    (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.Florida sh p k                                                                                            J79602604P 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  ;6 396 080 (Gjashte milion e treqind e nenetedhjete e gjashtemije  e tetedhjete)leke. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

3.Marsi sh p k                                                                                             J68028214P 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it  

 Vlera  ;6 312 114 (Gjashte milion e treqind e dymbedhjetemije e njeqind e katerdhmbedhjete)leke. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 



 

1. Shamo Construction  Sh.p.k         L01326020F Per mos plotesim te dokumentave 

 Perkatesisht mungon: Punonjesi Z.Pellumb Hysa,Manovratore(Eskavatorit)nuk ka paraqitur deshmi e 

aftesise profesionale(licensen e leshuar nga DPRR,dhe deshmia e kualifikimit e sigurimit teknike jashte 

afateve.Per mjetin fadrome me goma nuk ka paraqitur dekomentat qe verteton rregjistrimin e 

mjetit(leje qarkullimi,çertifikaten e kontrollit teknike,policen e sigurimit vjetore.Faturen tatimore kur 

eshte blere vibratore betoni,dhe kompaktatore nuk eshte e vulosur nga ana e shitetsit gjithashtu edhe 

nga bleresi(Fatura e thjeshte Tatimore NR.61 date 04/01/2015. 

  2.Florida sh p k              J79602604P Per mos plotsim te dokumentave si me poshte : 

Munges dekumentacioni pikerishte e leshuara nga organet e pavarura qe vertetojne pajtushmerin e tyre 

me standartet e kerkuara te cilesise mungon certifikata ISO PAS 99-2012. 

 

I VETEDEKLARIMIT. 

Emri i plotë i shoqëri                               Numri i NIPT-it              arsyet e mëposhtme 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Marsi Sh.p.k ,Adres Sheshi Skenderbeu prane 

pall te kultures Kukes ], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  6 312 114 leke(Gjashte milion e 

treqind e dymbedhjetemije e njeqind e katerdhmbedhjete) leke  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] 

 

 


