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_________ _________ 
REPUBLIKA E SHQIPERISË 

BASHKIA KRUJË 

(NJESIA E PROKURIMIT PUBLIK) 

 

Nr .________Prot.                                                                              Krujë,  më 13.12.2022 

Shtojca 12 

                             FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK) 

 

 [ Data  13.12.2022] 

 

1. Drejtuar:[ ‘’UDHA’’ sh.p.k, me adrese Diber Burrel BURREL Lagjia Pjeter Budi, me 

NIPT K77524909Q, me administrator Arben Çela]  

 Procedura e prokurimit/lotit:  ‘’ Procedure e Hapur e Thjeshtuar” 

 Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-50884-11-22-2022. 

 Objekti i kontrates/draft marreveshjes kuader: Ndërtim KUZ Lagja Hasanaj, pranë 

Mbikalimit Hekurudhor Fushë Krujë”. 

 Fondi limit: 1’813’153 (njemilion e teteqind e tremebedhjete mije e njeqind e 

pesedhjete) lekë pa t.v.sh, 

 Burimi financimit: Te ardhurat e Bashkise Kruje. 

 Kohëzgjatja e kontratës: 09(nente) dite  nga data e fillimit te punimeve. 

 Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini Nr. 164 datë 30 Nëntor 2022 

 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. ‘’UDHA’’ sh.p.k, me adrese Diber Burrel BURREL Lagjia Pjeter Budi, me NIPT 

K77524909Q, me administrator Arben Çela] 

 Vlera e ofertes ekonomike =1’791’677 (njemilion e shtateqind e nentedhjete e nje 

mije e gjashteqind e shtatedhjete e shtate ) leke pa t.v.sh 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar  

 Nderkohe qe kualifikohen per plotesim te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta 

keto operatore ekonomike te rendituar sipas kriterit te shpalljes se ofertes fituese  

bazuar ne cmimin  me te ulet , operatoret ekonomik si vijon: 
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1.‘’UDHA’’ sh.p.k, me adrese Diber Burrel BURREL Lagjia Pjeter Budi, me NIPT 

K77524909Q, me administrator Arben Çela. 

 Vlera e ofertes ekonomike =1’791’677 (njemilion e shtateqind e nentedhjete e nje 

mije e gjashteqind e shtatedhjete e shtate ) leke pa t.v.sh 

 
 

 
*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë ,[ ‘’UDHA’’ sh.p.k, me adrese Diber 

Burrel BURREL Lagjia Pjeter Budi, me NIPT K77524909Q, me administrator Arben Çela.] 

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej, [1’791’677 (njemilion e shtateqind e nentedhjete e nje 

mije e gjashteqind e shtatedhjete e shtate ) leke pa t.v.sh] / totali i pikëve të marra [nuk ka vleresim 

me pike] është identifikuar si fitues (paraprak) i procedurës së prokurimit 

 

 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´. 

 Shenim:Duke qene se jemi ne kushtet kur ka nje operator te vetem ne gare te klasifikuar , nuk 

zbatohet periudha e pritjes ne kuptim te nenit 96.2.b te Ligjit nr .192/2020 ‘’Per Prokurimin 

Publik’’. 

 

                                                                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                              Artur BUSHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Konceptoi:G.Halili 

Nr ekzemplareve :3k 
Nr fl:2 

Date:___.___.2022 


