
 

 Nr.______Prot                                                                                     Kukes me, ___.____.2021 

                   

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[Data 22.11.2021] 

Drejtuar:FAT-5 shpk 

Kukes,Kukes,Lagjja nr.1,Rruga pavarsia ,ndertese private nr.45 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-09957-10-29-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Sherbim Transporti I Ekipeve te Futbollit per sezonin 2021-2022 

Kohezgjatja e kontrates:(deri ne perfundim te kampionatit te futbollit  2021-2022) 

 Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [DT.08.11.2021] [161]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim   

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera 

përkatëse të ofruara: 

1.FAT-5 shpk                                                                                                                    K37509289U 

      Emri i plotë i shoqërisë                                           Numri i NIPT-t                                                                

Vlera 1,580,000  leke (Pa Tvsh)                                                                                (njemilionepeseqindetetedhjetemije) 

(e shprehur në shifra dhe fjalë)    

2.Petrit Kenga(p.f)                                                                                                         L62421019K            

    Emri i plotë i shoqërisë                                                                                              Numri i NIPT-t                                                                                                        

Vlera 1,499,000  leke (Pa Tvsh)                                                            ( njemilionekaterqindeenentedhjeteenentemije)                                                                                                

 (e shprehur në shifra dhe fjalë)    

                                                                                                                                                                                                             

Jane Skualifikuar Ofertuesit e meposhtem: 

1.Operatori ekonomik “Petrit Kenga” (P.F) me Nr. Identifikimi Tatimor NIPT-i  L62421019K me 

drejtues ligjor z.Petrit Kenga, me oferten e meposhtme: 

 

 1,499,000 Leke (Pa Tvsh) 

 1,798,800 Leke (Me Tvsh 

 

 

 

Per arsyet e meposhtme: 

a.Subjekti ekonomik nuk ka sjell  Certifikaten ISO 9001-2015 te vlefshme ose ekuvalente  per sistem 

menaxherial te cilesise, ose ekuivalente me te. 

                                                                                  

 

pa____________K 

 "Skënderbej", Kukës, Lagja 5, Kodi Postar: 8500,  Telefon: (024) 22c5-110,  Web: kukesi.gov.al, E-mail: info@kukesi.gov.al     



                                                                                  

 

                                                             *  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [operatorin ekonomik Fat-5 shpk me 

adrese:Kukes,Kukes,Lagjja nr.1,Rruga pavarsia ,ndertese private nr.45) se oferta e paraqitur me vlerë 

totale prej(1,580,000 ),( njemilionepeseqindetetedhjetemije) 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/OSE PERSONI I 

AUTORIZUAR PREJ TIJ 

                                                  Majlinda ONUZI 
Konc.M.De 
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Konc:I.Popa_________Popa____________K 
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