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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA FIER 

NDËRMARRJA E GJELBËRIMIT DHE MIRËMBAJTJES SË VARREZAVE PUBLIKE 

FIER 

  

Nr. ______ Prot.                                                                                                       Fier, më 11.01.2022 

 

 

 

Lënda:  Formulari i Njoftimit Paraprak të Fituesit për proceduren me objekt “Blerje pllaka betoni 

për shërbime funerale”, me burim financimi nga Buxheti i Ndërmarrjes së Gjelbërimit dhe 

Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier.  

 

 

                                                                          AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                     TIRANË 

                                                      (për botim) 

 

 

 

Shtojca 10   

 

NDËRMARRJA E GJELBËRIMIT DHE MIRËMBAJTJES SË VARREZAVE PUBLIKE 

FIER 

 

 

Data: 11.01.2022 

Drejtuar:   Operatorit ekonomik “VËLLEZËRIT KUKA” shpk 

Adresa:  ROSKOVEC, FIER,  e-mail: iraklikuka@gmail.com  

                                                  NUIS  J63423440Q 

                
* * * 

Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar me mjete elektronike. 

(Marrëveshje Kuadër me nje operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 

12 muaj) 

Numri i referencës së procedurës / lotit: REF-14302-12-07-2021. 
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Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pllaka betoni për shërbime funerale”, me fond limit prej   

8 603 040 (tetë milion e gjashtëqind e tre mijë e dyzet) lekë pa TVSH, vënë në dispozicion nga 

Buxheti i Ndërmarrjes së Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier. 

Afati kohor per ekzekutimin e kontratës: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes 

kuadër. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [13 Dhjetor 2021], [Numri 

179]. 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

  

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  PO 

 

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 “AIDA CONSTRUKSION” SHPK numri i NUIS M03116403L me 

vlere oferte 8 190 000 (tete milion e njeqind e nentedhjete mije ) lekë pa TVSH 

 

2-  Operatori ekonomik “MBJESHOVA 2011” SHPK numri i NUIS L13108001A me vlere 

oferte 8 370 000 (tete milion e treqind e shtatedhjete mije ) lekë pa TVSH 

 

3- Operatori ekonomik “VELLEZERIT KUKA” SHPK numri i NUIS J63423440Q me vlere 

oferte 7 470 000 (shtate milion e katerqind e shtatedhjete mije ) lekë pa TVSH 

 

4- Operatori ekonomik “ZEQIRI” SHPK numri i NUIS J67902827A me vlere oferte 6 969 000 

(gjashte milion e nenteqind e gjashtedhjete e nente mije ) lekë pa TVSH 

 

 

Nga pjesërmarrësit eshte skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm:  

1- Operatori ekonomik “ZEQIRI” SHPK numri i NUIS J67902827A 

 

Arsyeja e mëposhtme: 

Më datë 29.12.2021 ne autoritetin kontraktor Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave 

Publike Fier, eshte protokolluar shkresa e dates 28.12.2021 e subjektit “ZEQIRI” shpk, me lëndë 

”Kerkese per terheqje nga procedure e prokurimit” (protokolluar ne autoritetin kontraktor me nr.228 

date 29.12.2021), me anë të së cilës parashtron arsyet e tërheqjes nga proçedura me objekt prokurimi 

“Blerje pllaka betoni për shërbime funerale”, zhvilluar me datë 20.12.2021, me nr.reference: REF-

14302-12-07-2021.  



 

Adresa: Lagjja “11 Janari”; Rruga “Ramiz Aranitasi”;  Fier -  SHQIPËRI   Tel. + 355 34 410650, www.bashkiafier.gov.al 
3 

 

Ne keto kushte, bazuar në nenin 94 te ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i 

Republikës së Shqipërisë”, në piken 3/a te nenit 83 te ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, si dhe në nenin 26 pika 6 të VKM nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, subjekti “ZEQIRI” shpk skualifikohet. 

 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “VËLLEZËRIT 

KUKA” shpk me numer NUIS J63423440Q,  me vlere oferte 7 470 000 (shtate milion e katerqind e 

shtatedhjete mije ) lekë pa TVSH, se 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 

_______________________ 

Emiljano SKËNDA 

 


