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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  SHKODËR 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[07.01.2022] 

 

Drejtuar: “"DeltaREX” sh.p.k me administrator z. Artur Bisha me NIPT L92314031R, 

adresë:Njesia administrative Nr. 2, Rr. Elbasanit, Nd. 38, H. 6, Ap. 12, Tiranë   

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-14446-12-07-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:”Investim ne përmirësimin e sinjalistikës 

rrugore horizontale dhe vertikale”. 

Fondi limit 3,303,748 (Tremilion e treqind e tremije e shtateqind e dyzet e tete) lekë pa 

TVSH. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 

15(pesembedhjete) dite kalendarike 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini Nr. 179 datë 13 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 “DeltaREX” sh.p.k me administrator z. Artur Bisha me NUIS 

L92314031R. me ofertën ekonomike me vlerë prej 2,625,000 (Dymilion e gjashteqind 

e njezet e pesemije) lekë pa tvsh. 

2. Operatori ekonomik “Signs & Road Safety Solutions” sh.p.k me NUIS 

L62228020U me administrator z. Hendi Shehaj me ofertën ekonomike me vlerë prej 
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2,643,095 (Dy milion e gjashtëqind e dyzetë e tre mijë e nëntëdhjetë e pesë) lekë pa 

tvsh. 

3. Operatori ekonomik “JUBICA” sh.p.k me NUIS K26529001I me administrator z. 

Ndoc Kulla me ofertën ekonomike me vlerë prej 3,038,000 (Tre milion e tridhjete e 

tete mije) lekë pa tvsh. 

 

 

Nga pjesërmarrësit nuk ka ofertues të skualifikuar.  

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë:“ “DeltaREX” sh.p.k me 

administrator z. Artur Bisha me NUIS L92314031R. me adresë: Njesia administrative Nr. 

2, Rr. Elbasanit, Nd. 38, H. 6, Ap. 12, Tiranë  se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

2,625,000 (Dymilion e gjashteqind e njezet e pesemije) lekë pa tvsh 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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