
Adresa:Bulevardi “ELEZ ISUFI”,Peshkopi, email:bashkiadiber@gmail.com  Nr.tel:0035521822935 
 

 

BASHKIA DIBËR 

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE 

Nr.            prot                                                                                      Peshkopi, më: 13.01.2022 

FORMULAR I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Drejtuar: Ajet Çemalli. me adrese Diber Peshkopi PESHKOPI Lagjja "Gjok Doçi", Rruga 

"Tercilio Kardinale", Dyqani në katin e parë me numër pasurie Nr.11/17+2-2/1, Zona Kadastrale 

Nr.2932. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur e thjeshtuar  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-14021-12-03-2021.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje baze materiale per problemet hidraulike ne 

objekte,Bashkia Diber 2021. me fond limit: 1.333.213  (Nje milion e treqind e tridhjete e tre 

mije e dyqind e trembedhjete) leke pa TVSH. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

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: 

Nipti: K36315706P Emri i Subjektit: Ajet Çemalli      Objekti i Aktivitetit: Tregti me pakice dhe 

shumice e materialeve hidraulike, elektrike, hidrosanitare, termosanitare, material ndertimi, 

pllaka dhe artikuj te ndryshem. Bojra te ndryshme dhe sherbim lyerje dhe dekore te te gjitha 

llojeve. Tregtim dhe montim ndriçuesish, etj....i cili ka Ofruar vleren 1,234,400 (Nje milion e 

Dyqind e tridhjete e kater mije e katerqind) leke pa TVSH . 

Nipti: J66702707S L Emri i Subjektit: SHEHU SHPK   Objekti i Aktivitetit: Ndertim dhe 

Rikonstruksion ndertesash, Punime ne infrastrukture ujesjellesa, kanalizime rruge, impiante te 

trajnimit dhe pastrimit, Tregtim te Materialeve te ndertimit, makina e akineri , import-eksport te 

mallrave te ndryshem. Linje prodhimi inertesh, Linje asfalto Betoni, etj....i cili ka Ofruar vleren 

1.302.200 (Nje Mililion e treqind e dy mije e dyqind) leke pa TVSH . 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

SKA 

*  *  * 



Adresa:Bulevardi “ELEZ ISUFI”,Peshkopi, email:bashkiadiber@gmail.com  Nr.tel:0035521822935 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  se  opertori ekonomik  Ajet Çemalli. 

me adrese Diber Peshkopi PESHKOPI Lagjja "Gjok Doçi", Rruga "Tercilio Kardinale", Dyqani 

në katin e parë me numër pasurie Nr.11/17+2-2/1, Zona Kadastrale Nr.2932,se oferta e paraqitur  

ekonomike  me vlerë totale prej 1,234,400 (Nje milion e Dyqind e tridhjete e kater mije e 

katerqind) leke pa TVSH . 

 

 

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´. 

 

 

KRYETARI I BASHKISË NË DETYRË 

Shkëlqim MURRJA 


