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                                             REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                                                   BASHKIA PRRENJAS 

 

 

Nr. _____ prot.                                                                   Prrenjas, më ___.___.2021 

 

              FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT    

     

[08.10.2021] 

 

Drejtuar: [“NIKA “shpk me NIPT J76705047U me adrese Shkoder Shkoder SHKODER Lagjja Vasil 

Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati i I-re, Zona kadastrale 8593, nr.pasurie 5/587”  

,me administrator Z. ShpresaNika] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedura e Hapur e Prokurimit të Punëve Publike 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-03955-08-26-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Përmirësim I banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të 

pafavorizuara, Fondi limit: 27.316.341 (njëzet e shtatë milion e treqind e gjashtembëdhjetë  mijë e 

treqind e dyzet e një  )lekë pa TVSH dhe afati për zbatimin e saj: 12 muaj] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Nr.130 date 30.08.2021]  

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“BAJRAMI N “shpk me NIPT K02727202O  

Vlera  18,987,736 (tetembedhjete milion e nenteqind e e tetedhjete e shtate mije e shatateqind e tridhjete 

e gjashte)  leke pa tvsh  

2“DESARET COMPANY “shpk  me NIPT K01816001J 

Vlera  25.091.795 (njezet e pese  milion e nentedhjete e nje mije e shatateqind e nentedhjete e pese)  

leke pa tvsh 

3. “ELDA – VL “   Nuk ka dorezuar oferte ekonomike. 

4. “NIKA “shpk me NIPT J76705047U 

Vlera 16,936,092 (gjashtembedhjete milion e nenteqind e tridhjete e gjashte mije e nentedhjete e dy) 

leke pa tvsh. 

5. “REJ “shpk me NIPT J93711608Q 
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Vlera 21.195.775 (njezet e nje  milion e njeqind e nentedhjete e pese  mije shtateqind e shtatedhjete e 

pese) leke pa tvsh 

6. “ZDRAVO “shpk me NIPT J84003411K 

Vlera 25.365.567 (njezet e pese milion e treqind e gjashtedhjete e pese mije e peseqind e gjashtedhjete e 

shtate ) leke pa tvsh 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.ELDA- VL      

Arsyet e meposhtme; 

Operatori ekonomik ELDA- VL    eshte skualifikuar per arsye se nuk ka dorezuar asnje dokument per te 

permbushur  kriteret e kerkuara  ne dst per kete procedure.           

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“NIKA “shpk me NIPT J76705047U me adrese 

Shkoder Shkoder SHKODER Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati i I-re, 

Zona kadastrale 8593, nr.pasurie 5/587”  ,me administrator Z. ShpresaNika, se oferta e paraqitur me vlerë 

totale prej 16,936,092 (gjashtembedhjete milion e nenteqind e tridhjet e gjashte mije e nentedhjet e dy ) 

leke 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´. 
 

     

 
 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

NURI BELBA 

 

 

NË MUNGESË DHE ME URDHËR 

        ZËVENDËS KRYETARI 

             ALBAN   ÇEKREZI 
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