
                

Nr. Prot _________               Tiranë___/___/ 2023 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)  

 

Drejtuar:  Operatori ekonomikë  “INERTI”  SHPK  

Adresa: Rr. “Fortuzi” Rrugica “Prokop Myzeqari” H.32 Tirane,  

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e Hapur”,  

“Ndërtimi i urës ne lagjen Fezaj, fshati Zall Bastar” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-54114-12-19-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Ndërtimi i urës ne lagjen 

Fezaj, fshati Zall Bastar” 

Fondi limit: 48,766,229.87  (dyzet e tete milion e shtateqind e gjashtedhjete e gjashte mije e 

dyqind e njezet e nente pike tetedhjete e shtate) lekë pa TVSH. 

 

Burimi i financimit: të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2022, miratuar me VKB 

Nr.108,datë 15.11.20222 ”Për disa ndryshime në vëndimin VKB Nr.166, datë 24.12.2021 të 

Këshillit Bashkiak “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe detajimin 

e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2022”. 

 

Kohëzgjatja e kontratës: 8 (tetë) muaj kalendarik duke nisur nga data e lidhjes së kontratës 

së sipërmarrjes për të njëjtin objekt. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Njoftimeve Publike 

Nr.10 datë 30.01.2023. 

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. “OFERTA E PARAQITUR NGA OPERATORI EKONOMIK “ELDA-VL” ” SHPK    

NIPT  K67106202W        

    

   

Vlera e ofertës: 0 (zero) lekë pa TVSH. 

 

 

“OFERTA E PARAQITUR NGA OPERATORI EKONOMIK “INERTI” ” SHPK   

            NIPT  J66926804L 
 

Vlera e ofertës: 45,034,601.42    (dyzet e pesë milion e tridhjetë e katër mijë gjashtëqind e një 

pikë dyzet e dy) lekë pa TVSH 

 

 

 

 

“OFERTA E PARAQITUR NGA OPERATORI EKONOMIK “Vëllezërit HYSA” ” SHPK   

                                                                                                                                              NIPT K51501008J  
 

Vlera e ofertës: 47,323,619     (dyzet e shtatë milion e treqind e njëzet e tre mijë e gjashtëqind 

e nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH 

 

 

 

“OFERTA E PARAQITUR NGA OPERATORI EKONOMIK “SIRETA  2F” ” SHPK    

 

Vlera e ofertës: 47,777,777 (dyzet e shtatë milion e shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e 

shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH 

 

 

 

 

Nga pjesërmarrësit kemi operator ekonomike te skualifikuar ; 

1.“OFERTA E PARAQITUR NGA OPERATORI EKONOMIK “ELDA-VL” SHPK    

NIPT  K67106202W        

 Operatori ekonomik “ELDA-VL” shpk nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentacioni i 

kërkuar cka bie në kundërshtim me kërkesat e Dokumenteve Standarte të Tenderit si dhe 

kërkesat ligjore-ekonomike-teknike të përcaktuara sipas Ligjit Nr. 162/2020 “Për 

Prokurimin Publik” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285 datë 19.05.2021, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

 
                                                           *  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OPERATORI EKONOMIK “INERTI”  

SHPK, me adresë Rr. “Fortuzi” Rrugica “Prokop Myzeqari” H.32 Tirane, oferta e paraqitur me 

vlerë totale prej 45,034,601.42 (dyzet e pesë milion e tridhjetë e katër mijë gjashtëqind e një 

pikë dyzet e dy) lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor Bashkia e Tiranës me 

adresë: Sheshi “Skënderbej”, Nd.2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri, Tel/Fax 00355422 

56799, sigurimin e kontratës siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) 

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 . 

 

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

PO    JO X 

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)___________________ 

 

 

 Zëvendëskryetari 

Arbjan Mazniku 

 

 

 

 

 

Miratoi: 

Taulant  Tusha, Drejtor i Përgjithshëm i Punëve Publike  

Julian  Zanaj, Drejtor i Prokurimeve 

Entela Lleshi (Kruja), Përgjegjës Sekt. Prok. të Shërbimeve të Infrastrukturës 

Konceptoi: Ergys  Çela, Specialist Sekt. Prok. të Shërbimeve të Infrastrukturës 

 


