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BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr._________prot.                                                                    Durrës, më_____._____.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

Drejtuar: INERTI me NIPT J66926804L, adresa: Elbasan Gramsh GRAMSH L. SPORTI.  

 

Procedura e prokurimit/lotit:  Procedurë e Hapur (punë) 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:  REF-12110-11-18-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Faza e katërt e sheshit publik para hyrjes së Porti Durrës 

(VELIERA)”, me fond limit: 248,179,962 lekë, sasia: sipas preventivit, afati: 365 ditë 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Nr. 167 datë 22 

Nëntor 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. INERTI                            J66926804L                                                          

Vlera:  188’429’858 (njëqind e tetëdhjetë e tetë milion e katërqind e njëzet e nëntë mijë 

e tetëqind e pesëdhjetë e tetë) lekë. 

 

2. SALILLARI    J62903125G                                                            

Vlera:  209’663’093 (dyqind e nëntë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e 

nëntëdhjetë e tre) lekë. 

 

3. AGI KONS                    K21622001M 
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Vlera:  225’368’966 (dyqind e njëzet e pesë milion e treqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë 

e nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë. 

 

4. EVEREST      J78311921L             

Vlera:  245’414’212 (dyqind e dyzet e pesë milion e katërqind e katërmbëdhjetë mijë e 

dyqin e dymbëdhjetë) lekë. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

Nuk ka. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: INERTI me NIPT 

J66926804L, adrersa: Elbasan Gramsh GRAMSH L. SPORTI, se oferta e paraqitur me 

vlerë totale prej: 188’429’858 (njëqind e tetëdhjetë e tetë milion e katërqind e njëzrt e 

nëntë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e tetë) lekë, 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 

                                                                       Emiriana Sako 
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