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Nr.______Prot.                                                          Kukës, me ___.___.2021 

       

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 
        [Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

Për: „CURRI“ (sh.p.k)  

Adresa: Tirane Tirane  TIRANE Njesia Administrative Nr.10, Rruga Kajo Karafili, Nd.2, H.4, Ap.3, 1001 

 

Procedura e prokurimit: “PROÇEDURE E HAPUR”  
 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-86506-02-09-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Optimizimi i furnizimit me uje te qytetit Kukes, Bashkia Kukes – Faza 

III]. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Dt.15.02.2021 ] 

[Nr.21] 
 

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

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

1.     CURRI (sh.p.k)                                                   J67902718S 
      Emri i plotë i shoqërisë                              numri i NIPT-it 
Vlera: 254.726.814 Leke (Pa Tvsh)   (dyqindepesedhjeteekatermilione e shtateqindenjezetegjashtemije e teteindekatermdhejete leke)      

         (me numra dhe fjalë) 

2.         K.M.K (shpk)                         L78223801E 
       Emri i plotë i shoqërisë                                                                                                numri i NIPT-it    

Vlera: 0 Leke (Pa Tvsh)                                                                                           ( zero)      
        (me numra dhe fjalë) 
 

 

3.BOE “Braka Construction” & “SARDO” (sh.p.k) & “BEQIRI “(sh.p.k)                                                             
        Emri i plotë i shoqërisë                                                                                         

    

           L61906505I              K13120402W              J98624801V 
                                                                     numri i NIPT-it    

Vlera: 244.774.939 Leke (Pa Tvsh) 

(dyqindekaterdhjeteekatermilione e  shtateqindeshtatedhejteekatermije e nenteqindetridhjeteenente leke)             (me numra dhe fjalë) 

 Jane  skualifikuar ofertuesit  e meposhtem: 

 

1. Operatori Ekonomik”  K.M.K ” (shpk), me oferten e paraqitur si me poshte vijon: 

 0   Leke (Pa Tvsh) 

 0   Leke (Me Tvsh 
 

Per arsyet e meposhtme: 

 Nga verifikimet e bera OE nuk ka paraqitur asnje document per kryerjen e procedures.. 
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2.  Operatori  ekonomik BOE “Braka Construction” & “SARDO” (sh.p.k) & “BEQIRI “(sh.p.k), me 

oferten e paraqitur si me poshte vijon  

 244.774.939  Leke (Pa Tvsh) 

 293.729.927  Leke (Me Tvsh) 
 

Per arsyet e meposhtme: 

Nga verifikimi i bere OE nuk plotesojne : 

1. 4.3.b – Nuk ploteson kushtin per stafin mbeshtetes 

2. 4.4.b -  Nuk ploteson kushtin per specialistet montim/saldim 

3. 4.4.c – Nuk ploteson kushtin per specialistin e tubave nen presion. 

4. 4.4.e  - Nuk ploteson nr per teknik ndertimi. 

5. 4.4.f  - Nuk ka te gjithe manovratoret e mjeteve te renda (nga 9 manovrator ka vetem 3 te 

tille) 

6. 4.7       Nuk dipsonon licence per mbrojtjen nga zjarri 

7. 4.9      Nuk ka ekspekt per ndihmen e pare per nderhyje ne emergjenca, nuk diposnoin pergj                                                 

per  siguri dhe mbrotje te shendetit ne pune. 

8. 4.9       Nuk disponon pergjegjes per demet ne mjedis. 

9. 6.         Nuk ploteson kerkesat e pikes 6-te 

10. 7.         Nuk disponon numerin e kerkuar te makinerive. 

11. 7/c       Nuk ka paraqit dokumentin e kerkuar. 

 

 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik“CURRI” (sh.p.k)  se 

oferta e paraqitur, me vlere: 254.726.814 (dyqind e pesedhjete e katermilione e shtateqind e njezet 

e gjashtemije e teteqind e katermdhjete leke) Leke Pa Tvsh  është identifikuar si oferte e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Kukes] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) 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 konfiskohet 

sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) 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 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, 

(i ndryshuar) 

 

Njoftimi i Klasifikimit perfundimtar është bërë në datë: 01.04.2021 
 

Ankesa:  Nuk ka patur 

             Kaq per dijeni.                                                            
 

 

 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I 

AUTORIZUAR PREJ TIJ 
_____________________ 

Majlinda ONUZI 
                                                                                                        
sha____________ 


