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

AUTORITETI PORTUAL DURRËS 
  

Nr. ___Prot.                                                                            Durrës,  më  ____/____/2022 
  

Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

 FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Drejtuar: Dritan Xheka PF, me NIPT L56503401V 

Adresa:  Diber Shupenze, Lagjja Qender, rruga e Komunes, ndertesa nr.1, kati i pare 

Procedura e prokurimit/lotit:Procedurë e Hapur e Thjeshtuar –  Mallra  (Me mjete elektronike) 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-16754-12-30-2021  

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Pjesë këmbimi për automjete të Apd-së”. Marrëveshje kuader 

me kohëzgjatje 12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i  kontratës 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike nr. Nr. 1 datë 10 Janar 2022  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më  

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: 

Dritan Xheka PF, me NIPT L56503401V, me vlerë të ofertës ekonomike 4.202.150 (katër milion e 

dyqind e dy mijë  e njëqind  e pesëdhjetë) lekë, pa tvsh 

POWER INDUSTRIES me NIPT L51706022H, me vlerë të ofertës ekonomike 4.254.100 (katër milion 

e dyqind e pesëdhjetë e katër mijë e njëqind)  lekë, pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Ska te skualifikuar  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Dritan Xheka PF, me NIPT L56503401V, 

me adresë , Diber Shupenze, Lagjja Qender, rruga e Komunes, ndertesa nr.1, kati i pare se oferta 

e paraqitur me vlerë totale prej ekonomike 4.202.150 (katër milion e dyqind e dy mijë e njëqind e 

pesëdhjetë) lekë, pa tvsh/ 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´. 
 

 

       DREJTOR I PËRGJITHSHËM EKZEKUTIV 
 

 Pirro Vengu 
 

Konceptoi:    E.Ramaliu 

Pranoi:          O.Dalipi 

Konfirmoi:    A.Marku 
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