
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA SHKODËR 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

Nr._____ Prot                                                                              Shkodër, më  ____.____.2023 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT(PARAPRAK) 

 

[16.03.2023] 

 

Drejtuar: “BORIS 2019”sh.p.k NUIS L96611004A& NDERTUESI 2014 ”sh.p.k 

NUIS L46827004L perfaqesuar nga “BORIS 2019”sh.p.k.Adresa:Fshati Kosmac, 

Njesia Administrative Bushat, godine 1-kateshe, banese private me nr.29, zona kadastrale 

2236, nr.pasurie 812/7 , Kosmac, Shkoder 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-58529-02-09-2023 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës:“ Investime në ndriçim rrugë dytësore”. 

Fondi limit 6,323,428 (Gjashtemilion e treqind e njezet e tremije e katerqind e njezet e 

tete) lekë pa tvsh. 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 2(dy) muaj . 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [13.02.2023] 

[14]  

 

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“Karl Gega Konstruksion” sh.p.k. me  administrator z.Hartjan 

Sallaku me NUIS J 66703076 W 

Vlera 4,903,623 leke pa TVSH (Katermilion e nenteqind e tremije e gjashteqind e njezet 

e tre)  

2.Operatori ekonomik“ NDERTUESI 2000” sh.p.k. me  administrator z. Broz Dodaj me 

NUIS J96409033R 

Vlera 4,972,978 leke pa TVSH (Katermilion e nenteqind e shtatedhjete e dymije e 

nenteqind e shtatedhjete e tete)  

 



3.Bashkimi i operatoreve ekonomik“ “BORIS 2019”sh.p.k NUIS L96611004A& 

NDERTUESI 2014 ”sh.p.k NUIS L46827004L perfaqesuar nga “BORIS 2019”sh.p.k 

me administrator znj.Hajrije Trushi. 

Vlera 5,797,366 leke pa TVSH (Pesemilion e shtateqind e nentedhjete e shtatemije e 

treqind e gjashtedhjete e gjashte)  

4-Operatori ekonomik “”Delia Impex”sh.p.k nuk ka paraqitur oferte 

 

Ka  pjesërmarrës te  skualifikuar  

1-U skualifikua operatori ekonomik Karl Gega Konstruksion” sh.p.k. per keto arsye: 

-Mungon autorizimi i prodhuesit per distributorin shoqerine Abiesse me te cilen shoqeria 

Karl Gega Konstruksion sh.p.k ka kontrate furnizimi. 

-Nuk keni paraqitur pune te ngjashme me objektin e prokurimit pasi vlera e punimeve 

elektrike sipas situacionit te paraqitur nuk ploteson vleren e puneve te ngjashme qe 

kerkohen ne DST. 

2-U skualifikua operatori ekonomik “NDERTUESI 2000” sh.p.k. per keto arsye: 

-Mungon autorizimi i prodhuesit/distributorit 

-Katalogu i paraqitur nuk permban asnje lidhje me prodhuesin e ndricuesve. 

-Specifikimet teknike te ndricuesit te paraqitur nuk jane ne perputhje me specifikimet 

teknike te kerkuara nga AK. 

3-U skualifikua operatori ekonomik “”Delia Impex” sh.p.k. per keto arsye: 

Nuk keni paraqitur asnje dokument 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ “BORIS 2019”sh.p.k NUIS 

L96611004A& NDERTUESI 2014 ”sh.p.k NUIS L46827004L perfaqesuar nga 

“BORIS 2019”sh.p.k me administrator znj.Hajrije Trushi, me adresë:  Fshati Kosmac, 

Njesia Administrative Bushat, godine 1-kateshe, banese private me nr.29, zona kadastrale 

2236, nr.pasurie 812/7 , Kosmac, Shkoder se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

5,797,366 leke pa TVSH (Pesemilion e shtateqind e nentedhjete e shtatemije e treqind e 

gjashtedhjete e gjashte 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 

BARDH SPAHIA 

 


