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BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr._________prot.                                                                    Durrës, më_____._____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

Drejtuar: MUÇA me NIPT K01421002H, adresa: Tiranë, Vorë, Autostrada Tiranë-Durrës,    

km.13, fshati Picar.  

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e Hapur e Thjeshtuar, Mall 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:  REF-28847-05-12-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Objekti: Mobilimi tregut fshatar, sasia: sipas shtojces 6, 

kohëzgjatja e kontratës: 30 ditë 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [16 Maj ] [Nr 

63] 

 

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. MUÇA     K01421002H                                                             

Vlera: 4’878’700  (katër milion e tetëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind) lekë. 

 

2. KLAME     K21518003F                                                            

     Vlera: Pa ofertë ekonomike 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 
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1. KLAME     K21518003F  arsyet e mëposhtme 

Për ofertuesin KLAME me NIPT K21518003F, pa ofertë ekonomike, Komisioni i Vleresimit te 

Ofertave, gjate shqyrtimit dhe vleresimit te dokumentacionit per permbushjen e kritereve per 

kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, konstatoi se, operatori ekonomik KLAME 

nuk ka paraqitur asnje dokument te kerkuar nga Autoriteti Kontraktor. 

KVO vendos qe ofertuesi KLAME të mos kualifikohet. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: MUÇA me Nipt: 

K01421002H, adresa: Tiranë, Vorë, Autostrada Tiranë-Durrës, km.13, fshati Picar, se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej: 4’878’700  (katër milion e tetëqind e shtatëdhjetë e 

tetë mijë e shtatëqind) lekë / totali i pikëve të marra [_____], 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 

                                                                       Emiriana Sako 

 

 

 

 

 

 

 


