
 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, KORÇE 

 

Nr.______prot.                                                                                                        Datë 11.04.2022 

 

Drejtuar: Shoqerine “I.D.K-KONSTRUKSION” sh.p.k me Nr. NIPT K51408016J adresa: 

Tiranë, Vorë, Autostrada Tiranë-Durrës, km. 12, Rr. “Zaja”, Kodër Bërxullë, Nr. pasurie 

1014/3, ZK. 1167 

Procedura e prokurimit: E hapur, mallra me objekt “Materiale Ndertimi” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21889-03-11-2022 

                                       

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate ka per qellim realizimin e furnizimit me materiale 

ndertimi sipas kerkeses dhe nevojave te Ndermarrjes se Sherbimeve Publike, Bashkia Korçe per 

nje afat 12 muaj nga data e nenshkrimit te marreveshjes kuader. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Nuk ka. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim    

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

1.Shoqeria “I.D.K-Konstruksion” sh.p.k me nr. NIPT K51408016J me vleren: 37,630,000 

(tridhjete e shtate milion e gjashteqind e tridhjete mije) leke pa TVSH. 

 
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine “I.D.K-Konstruksion” 

sh.p.k me NIPT K51408016J adresa: Tiranë, Vorë, Autostrada Tiranë-Durrës, km. 12, Rr. 

“Zaja”, Kodër Bërxullë, Nr. pasurie 1014/3, ZK. 1167  se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 
37,630,000 (tridhjete e shtate milion e gjashteqind e tridhjete mije) leke 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´. Autoriteti kontraktor ne kete rast 

nuk do te zbatoje periudhen e pritjes prej 7 ditesh kalendarike duke qene se ndodhemi ne rastin e 

parashikuar nga neni 96 paragrafi 2 pika b e ligjit dhe ne procedure ka marre pjese nje ofertues i 

vetem i cili eshte shpallur fitues. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ILIRJAN DINELLARI 

  


