
                                                                                    

REPUBLIKA E SHQIPERISË 

BASHKIA FUSHË-ARRËZ 

   Adresa:Fushe-Arrez,PrefekturaShkoder,Tel:027123131,Email:bashkiafushearrez@hotmail.com                                                                        

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

Drejtuar: [“DOÇI 2020” Sh.p.k me Nipt M09516301N, me adrese Fushë-Arrëz, Lagjia “Nushaj“, 

Rruga Nacionale Auto, zona kadastrale nr. 1656, numri i pasurisë 21,] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-49272-11-09-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Objekti i kontrates“Rivenie ne funksion te sistemit te rrugëve 

auto-rurale te dëmtuara, si pasoje  e shirave te shumte te datës 16.09.2022 deri me datën 

17.09.2022, ne territorin e Bashkise Fushe-Arrez”, me fond limit: 1,499,980 (nje milion e 

katërqind e nentedhjete e nente mije e nëntëqind e tetedhjete) lek pa TVSH, vene ne dispozicion 

nga te ardhurat e Bashkise. 

 

Publikimet e mëparshme (nuk ka pasuri) 

 Buletini i Njoftimeve Publike: Nr.164 date 30.11.2022 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X  

 

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

këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori Ekonomik “DOÇI 2020                                         M09516301N 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 



 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  1,495,000 (Një milion e katërqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lek pa Tvsh, 

 

2.Operatori Ekonomik “KADIA"                                                                    J66703117R  

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

  

Vlera  1,424,550 (një milion e katërqind e njezet e katër mije e pesëqind e pesëdhjetë) pa Tvsh 

dhe 1,709,460 (një milion e shtatëqind e nentë mije e katerqind e gjashtëdhjetë) me Tvsh. 

 

 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Operatori Ekonomik “KADIA" Sh.p.k me nipt J66703117R, me adrese Shkodër, Lagjia Salo 

Halili, Rruga Ali Kelmendi, Zona Kadastrale nr.8591, Pallati 1003, shkalla 1, me administrator 

Rebani Kadija, me oferte të paraqitur me shumën prej: 1,424,550 (një milion e katërqind e njezet 

e katër mije e pesëqind e pesëdhjetë) pa Tvsh dhe 1,709,460 (një milion e shtatëqind e nentë 

mije e katerqind e gjashtëdhjetë) me Tvsh ka mangesi, pasi dokumentacioni i paraqitur nuk i 

permbush kerkesat e percaktuara ne dokumentat e tenderit dhe konkretisht: 

1.  Mungon vertetimi që ka shlyer taksen dhe tarifat vendore për vitin 2021, kërkuar në DST, 

pika 2 “Kriteret e Veqanta të Kualifikimit”, pika 2.2.1, “në lidhje me dokumentet që vertetojnë 

për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara për vitin 2021, nuk ka paraqitur 

vertetimin për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2021”. 

-Per mangesite e konstatuara operatori ekonomik KADIA, Skualifikohet pasi nuk permbush 

kerkesat e percaktuara ne dokumentat e tenderit. 

Janë kualifikuar ofruesit e mëposhtëm: 

Operatori Ekonomik “DOÇI 2020” Sh.p.k me Nipt M09516301N, me adrese Fushë-Arrëz, 

Lagjia “Nushaj“, Rruga Nacionale Auto, zona kadastrale nr. 1656, numri i pasurisë 21, me 

administrator Valentin Doçi, me oferte të paraqitur me shumën prej: 1,495,000 (Një milion e 

katërqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lek pa Tvsh, i plotëson të gjithë kriteret e përcaktuara në 

dokumentet e tenderit, e për pasoje kualifikohet. 

 

  

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë informojmë Operatori Ekonomik 

“DOÇI 2020” Sh.p.k me Nipt M09516301N, me adrese Fushë-Arrëz, Lagjia “Nushaj“, Rruga 

Nacionale Auto, zona kadastrale nr. 1656, numri i pasurisë 21,se oferta e paraqitur, me një vlerë 



të përgjithshme prej 1,495,000 (Një milion e katërqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lek pa Tvsh 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashise Fushe-Arrez sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak): Nuk ka pasur. 

 

 

 

 

 

 


