
__________________________________ __________________________________ 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

SHA UJESJELLES-KANALIZIME LIBRAZHD-PRRENJAS 

 

 

Nr.________Prot                                                                                      Librazhd, me 27.07.2022         

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

Operatori Ekonomik “Restaurim Gurra-Kaca shpk , me  nr.Nipti: K87706601M   me adrese : 

Elbasan Librazhd LIBRAZHD Zona Industriale, Ish Ndermarja e Ndertimit, zona kadastrale 

2446, numri pasurise 1/564..  

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur e thjeshtuar – Pune.   

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF – 30638-05-24-2022. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  “Rikonstruksion i zyrave te shoqerise”. 

Fondi limit: 2,500,000   (dy milion e peseqind mije) leke pa tvsh. Kohëzgjatja e kontratës ose 

afati kohor për ekzekutimin:   30 dite nga data e lidhjes se kontrates.  

Kodet CPV : Punë ndertimi -45210000-2. 

Pune ndertimi per ndertesa me shume banesa ose shtepi individuale – 45211000-9.  

  

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: 

1.Operatori ekonomik “ASI-2A CO” shpk , perkatesisht me nr.Nipti K53002402C, me oferte 

ekonomike 2,482,012 (dy milion e katerqind e tetedhjete e dy mije e dymbedhjete)  leke pa tvsh.  

2.Operatori Ekonomik “AVDULI”  shpk, me nr.Nipti J667033060  me oferte ekonomike 

2,040,786 (dy milion e njeqind  ) leke pa tvsh.  

 



3. Operatori Ekonomik “RESTAURIM GURRA-KACA” shpk,  perkatesisht me nr.Nipti  

K87706601M, me oferte ekonomike 2,458,564 (dy million e katerqind e pesedhjete e tete mije e 

peseqind e gjashtedhjete e kater) leke pa tvsh.  

 

Jane skualifikuar Operatoret Ekonomike : 

1.Operatori Ekonomik “AVDULI”  shpk, me nr.Nipti J667033060  me oferte ekonomike 

2,040,786 (dy milion e njeqind  ) leke pa tvsh.  

 

Perkatesisht per aryset e meposhteme: 

1.1.Konkretisht, Operatori  Ekonomik  AVDULI shpk, nuk ka arritur te paraqese ne SPE 

dokumentacion ne lidhje me kriterin 3.7 ne proceduren e prokurimit publik me objekt                   

“Rikonstruksion i zyrave te ujesjellesit” sikurse eshte kerkuar ne DST.  

3.7.Analizat e cmimeve per cdo ze te preventivit mosparaqitja e tyre perben shkak per 

skualifikim.  

 

*  *  * 

 

Duke j’u referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik bazuar 

ne kriterin e ofertes ekonomikisht me te favorshme ne cmim, te renditur ne vend te pare : 

1. Operatori Ekonomik “RESTAURIM GURRA-KACA” shpk, perkatesisht me nr.Nipti  

K87706601M, me oferte ekonomike 2,458,564 (dy million e katerqind e pesedhjete e tete mije e 

peseqind e gjashtedhjete e kater) leke pa tvsh .  

/ 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 

ADMINISTRATORI 

AGRON GEGA 

 


