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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: FLED shpk 

Adresa: Berat Kozare Havaleas Lagjja" Havaleas", rruga Ura e kozares Kuçovë, godinë 

private 1- katëshe, Nr.307  

 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur e thjeshtuar  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-29315-05-16-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Rehabilitimi dhe sistemimi i varrezave publike 

Fondi limit: 4,166,343 (katër milion e njëqind e gjashtëdhjetë  e gjashtë mijë e treqind e dyzet e tre) 

lekë pa tvsh 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 21 ditë 

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    

 

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

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. 2N shpk; me NIPT L31615017L;  

Vlera 3,729,480 (tre milion e shtatëqind e njëzet e nëntë mijë e katërqind e tetëdhjetë) lekë pa 

tvsh 

2. ASI-2A CO shpk; me NIPT K53002402C; 

 Vlera 3,601,630 (tre milion e gjashtëqind e një mijë e gjashtëqind e tridhjetë) lekë pa tvsh 

3. FLED shpk me NIPT K17621104C;  

Vlera 2,866,150 (dy milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e pesëdhjetë) 

lekë pa tvsh 
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka të skualifikuar 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatori ekonomik FLED shpk me 

adresë Berat Kozare HAVALEHAS Lagjja" Havaleas", rruga Ura e kozares Kuçovë, godinë private 

1- katëshe, Nr.307, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 2,866,150 (dy milion e tetëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e pesëdhjetë) lekë 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´. 

 

 

 

 

Kryetari 

Redjan KRALI 

 

 

 

 

 

 

 


