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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA SHKODËR 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

Nr._____ Prot                                                                              Shkodër, më  ____.____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[06.01.2022] 

 

Drejtuar:” NDERTUESI 2014”sh.p.k.NUISL46827004L.Adresa: Rruga Daut BoriÁi, 

zona kadastrale nr. 8594, numri i pasurise 3/574+2-22, volumi 36, faqe 14 , Shkoder 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-14807-12-11-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës : “Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj” 

 

Fondi limit 9,652,485(Nentemilion e gjashteqind e pesedhjete e dymije e katerqind e 

tetedhjete e pese) lekë  

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 4 (kater) 

muaj. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini Nr.185 datë 20 Dhjetor 2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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-Operatori ekonomik “Sark” sh.p.k. NUIS K52531415H me  administrator z.Arben 

Kajolli. 

Vlera 7,962,896 leke pa tvsh (Shtatemilion e nenteqind e gjashtedhjete e dymije e teteqind 

e nentedhjete e gjashte) 

2-Operatori ekonomik”NDERTUESI 2014”sh.p.k, NUIS L46827004L me 

administrator z. Sander Shpati.  

Vlera 9,301,415 leke pa tvsh(Nentemilion e treqind e njemije e katerqind e 

pesembedhjete). 

3-Operatori ekonomik “Delia Impex”sh.p.k,  NUIS K 57123001 R, me administrator 

z.Mario Delia. 
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Nuk ka paraqitur oferte 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik “Delia Impex”sh.p.k,  NUIS K 57123001 R, me administrator 

z.Mario Delia per keto arsye: 

-Nuk keni paraqitur asnje dokument 

2. Operatori ekonomik “Sark” sh.p.k. NUIS K52531415H me  administrator z.Arben 

Kajolli.per keto arsye: 

-Te gjithe drejtuesi teknik referuar listepagesave te muajit nentor nuk figurojne te 

punesuar me kohe te plote ne kundershtim me kriteret e vendosura ne DST. 

-Mungon vetdeklarimi i inxhinierit elektrik Ferdinand Hena. 

-Ne formularin Permbledhes te Vetdeklarimit mungojne te dhenat teknike te eskavatorit 

me goma si leje qarkullimi etj. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “NDERTUESI 2014”sh.p.k, 

NUIS L46827004L me administrator z. Sander Shpati.,  me adresë:  Rruga Daut BoriÁi, 

zona kadastrale nr. 8594, numri i pasurise 3/574+2-22, volumi 36, faqe 14 , Shkoder se 

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 9,301,415 leke pa tvsh(Nentemilion e treqind e 

njemije e katerqind e pesembedhjete 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 

VOLTANA ADEMI 
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