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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA SHKODËR 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

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

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[13.01.2022] 

 

Drejtuar:”BLINISHTA”sh.p.k NUISK16513001T & NDERTUESI 2014 ”sh.p.k 

NUIS L46827004L perfaqesuar nga “BLINISHTA”sh.p.k . 

Adresa: Fshati Omaraj, Objekt 1 katÎsh, Zona Kadastrale 2827, Nr.Pasurie 87/9, Volumi 

53, Faqe 45 , Omare, Malsi E Madhe 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-13750-12-02-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës : “Rikonstruksion shkolla "Jordan Misja"- faza e II.” 

 

Fondi limit 14,249,996 (katërmbëdhjetëmilion e dyqind e dyzet e nëntëmijë e nëntëqind 

e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë pa TVSH 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 2(dy) muaj 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini Nr. 174 datë 6 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 “Shendelli” sh.p.k. NUIS K07924803N me  administrator z. 

Yzedin Bozhaj. 

Vlera 10,540,043.75 leke pa tvsh (Dhjetemiion e peseqind e dyzetemije e dyzet e tre pike 

shtatedhjete e pese) 

2-Bashkimi i operatoreve ekonomike “BLINISHTA”sh.p.k NUISK16513001T & 

NDERTUESI 2014 ”sh.p.k NUIS L46827004L perfaqesuar nga “BLINISHTA”sh.p.k 

me administrator z. Lazer Blinishta.  
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Vlera 13,991,149 leke pa tvsh(Trembedhjetemilion e nenteqind e nentedhjete e njemije e 

njeqind e dyzet e nente). 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik “Shendelli” sh.p.k. NUIS K07924803N me  administrator z. 

Yzedin Bozhaj per keto arsye: 

1-Nga shqyrtimi I analizave te cmimeve te paraqitura nga ana juaj rezulton se ne 

zerin punetori, paga orare eshte vendosur 125 leke/ora, ne kundershtim me VKM nr. 

1025, datë 16.12.2020”Për Përcaktimin e Pagës Minimale në Shkallë Vendi, ku 

percaktohet se Paga bazë minimale mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që 

është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendës ose i huaj, të 

jetë 30,000 lekë. Paga bazë minimale mujore jepet për 174 orë pune në muaj, të 

kryera gjatë kohës normale të punës dhe sipas ketij percaktimi paga orare duhet te 

jete 172,4 leke/ora dhe jo 125 leke/ora. 

2-Analizat e cmimeve te paraqitura nga ana juaj nuk jane te shoqeruara me 

dokumentacion konkret si fatura tatimore,kontrata etj per te justifikuar zerin 

material ashtu sic eshte kerkuar ne kerkesen per te sjelle analizat e cmimeve. 

 

*  *  * 

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

NUISK16513001T & NDERTUESI 2014 ”sh.p.k NUIS L46827004L perfaqesuar nga 

“BLINISHTA”sh.p.k me administrator z. Lazer Blinishta,  me adresë:  Fshati Omaraj, 

Objekt 1 katÎsh, Zona Kadastrale 2827, Nr.Pasurie 87/9, Volumi 53, Faqe 45 , Omare, 

Malsi E Madhe se se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 13,991,149 leke pa 

tvsh(Trembedhjetemilion e nenteqind e nentedhjete e njemije e njeqind e dyzet e nente 

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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