
 

 

Drejtoria Rajonale Fier 

Nr._____ Prot.                                                                                                                    Fier, me ___/ ___/ 2022 

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

[12.12.2022]  

Drejtuar: [“AA & P “ shpk    adrese : seli Njesia Bashkiake nr.6, Rruga “Tanush Frasheri ”, pallati mbrapa 

shkolles “ Musine Kokalari”  kati 3 Tirane] 

 

Procedura e prokurimit/lotit  ”  E hapur mbi kufirin e larte monetar / Mallra” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: : REF-43865-09-29-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Blerje percjellesa te zhveshur AL dhe ALÇ per linjat”]  

[Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] 70 ( shtatedhjete) dite 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike ] Nr. 135 datë 3 Tetor 2022  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

x 

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

1. 1“AA & P “shpk                               L61713009Q 

   _________________________________________ 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  : 48,339,500 [Dyzet e tete milion e treqind e tridhjete e nëntë mije e pesëqind leke) leke pa tvsh. 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 



 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

2.      “VUHO 2018 “shpk                                                L72129028S 

Emri i plotë i shoqërisë                  Numri i NIPT-it  

 

Vlera  : 49,320,000.00 [Dyzet e nëntë milion e treqind e njëzet mije] leke pa tvsh 

  (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

3. 3.  “ CLOVER”  shpk                                                    L82212021T                  

 

Vlera  : 49,094,500.00 [Dyzet e nëntë milion e nëntëdhjetë e katër mije e pesëqind leke (e shprehur në 

shifra dhe fjalë) 

 

 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

*  *  *Nuk ka te skualifikuar  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ “AA & P ”  shpk    L61713009Q      adrese : 

seli Njesia Bashkiake nr.6, Rruga “Tanush Frasheri ”, pallati mbrapa shkolles “ Musine Kokalari”  kati 3 

Tirane], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 48,339,500 [Dyzet e tete milion e treqind e tridhjete e 

nëntë mije e pesëqind leke) leke pa tvsh. 

 [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si 

Oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [protokollit te Autoritetit Kontraktor Drejtoria Rajonale Fier 

OSSH sh.a , lagjia 1 Maji, rruga Enriko Veizi] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda ____________ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar 

me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në 

nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

 



 

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të Procedurës: 

  

PO    JO 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Arian FASKAJ 

Drejtor i Drejtorisë Rajonale Fier 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


