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Nr.________Prot                                                       Kukes me,___.____.2022 

Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

[02.12.2022]  

Drejtuar: BOE”PRO GREEN “&”INA” shpk 

Adresa: Tirane Rruga "Kavajes", Qendra "Sun Tower", Kati 8, Ap.30, Tirane, Shqiperi. 

Adresa: Tirane Rruga Besim Imami, Myslym Shyri,Mbrapa Karburantit 
Procedura e prokurimit/lotit :Proçedure e Hapur  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-45808-10-13-2022 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  Rikonstruksion i godines se re te sherbimit zjarrefikes dhe 

sheshit. 

 Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [30.11.2022] [164]  

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. (BOE)PRO GRREN& INA shpk                                                    M11517040F & J61814009W                                                           

  Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  15,439,223.80 leke pa Tvsh                          (Pesembedhjetemilion e katerqind e tridhjetee nentemije e dyqind e njezet e tre 

,pike tetedhjete) 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. “DENOLT” shpk                                                                                     K48021210Q                                                                

  Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  15,760,516.90 leke pa Tvsh                                 (pesembedhjetemilion e shtateqind e gjashtedhjetemije e peseqind e 

gjashtembedhjete,pike nentedhjete) 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

3.OUEN shpk       K17529215O 

Emri i plotë i shoqërisë                                 Numri i NIPT-t   

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 
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Vlera 15,595,497.8  leke pa Tvsh                                 (pesembedhjetemilion e peseqind e nentedhjetee pesemije e katerqind e 

nentedhjete e shtate,pike tete) 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

4.NDERTIMI shpk K11325002C 

Emri i plotë i shoqërisë                                 Numri i NIPT-t   

Vlera 15,972,596  leke pa Tvsh                                 (pesembedhjetemilion e nenteqind e shtatedhjetee dy mije e peseqind e 

nentedhjete e gjashte) 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Eshte  skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm: 

1. NDERTIMI shpk                                          K11325002C      

                                    Numri i NIPT-it                

Per arsyet e meposhtme: 

a.OE nuk ploteson kushtin e vendosur ne DST ,per Nr.e Teknike te ndertimit 

b.OE nuk ploteson Nr e kerkuar per Hidroizolues 

c.OE nuk ploteson Nr. e kerkuar per suvatues dhe murator  

d.OE nuk ploteson Nr e kerkuar per Bojaxhi 

(pjese e stafit mbeshtetet te gjithe keta te mesipermit) 

e.Nuk ka paraqitur deklarate per caktimin e Drejtuesit teknik ne kantier  

f.OE nuk ploteson kushtin e vendosur ne piken 5 te DST(kontrate furnizimi me binder) 

g.OE nuk ploteson kushtin e vendosur ne piken Nr.6 te DST (kontrate furnizimi per inerte) 

h.OE nuk ploteson Kushtin  Nr.4 pika a te DST, konkretisht per mjetin eskavator 0.25m3 

i.OE nuk ploteson kushtin per dorezimin,paraqitjen e sigurimit te ofertes per proçeduren. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  BOE”PRO GREEN “&”INA” shpk 

  me : Adresa: Tirane Rruga "Kavajes", Qendra "Sun Tower", Kati 8, Ap.30, Tirane, Shqiperi. 

Adresa: Tirane Rruga Besim Imami, Myslym Shyri,Mbrapa Karburantit,  se oferta e paraqitur, me një vlerë 

të përgjithshme prej 15,439,223.80  (Pesembedhjetemilion e katerqind e tridhjetee nentemije e dyqind e njezet e tre ,pike 

tetedhjete)Leke pa Tvsh,  pikët totale të marra  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Kukes Sheshi Skenderbej ,Lagje Nr.5,Nr.Tel +355 

4225110 ] 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  15,595,497.8  (pesembedhjetemilion e peseqind e nentedhjetee pesemije e katerqind e nentedhjete e shtate,pike tete)Leke pa 

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

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO  x 
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Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të Procedurës: 

 PO    JO    

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR /OSE PERSONI I 
AUTORIZUAR PREJ TIJ 

Granit GJANA 
(emri, mbiemri, firma, vula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


