
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri 

 

  
 

 

 

 

 

 

           

      
                                                                   R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

                                            BASHKIA E TIRANËS 

 

 

 

Drejtuar:   Operatorin ekonomik “INERTI” shpk  

 

Adresa:          Elbasan, Gramsh GRAMSH, L. SPORTI 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT (PARAPRAK) 

 

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Hapur”, me Marreveshje Kuader, Loti II: 

“Strukture mbajtëse, Dajt, Tiranë” 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: “Strukture mbajtëse, Dajt, 

Tiranë”. 

 

2. Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-42148-09-19-2022     

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Fondi limit per Lotin II: “Strukture mbajtëse, Dajt, Tiranë” është 5,352,747 (pesë milion 

e treqind e pesëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e dyzet e shtatë) lekë pa TVSH. 

 

Burimi i financimit: me burim financimi Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.414, datë 

08.07.2021 “Për miratimin e procedurave dhe kritereve te ndarjes dhe përdorimit të fondit të 

kushtëzuar të buxhetit të shtetit”, miratuar me VKB Nr. 49, datë 14.06.2022 “Për disa 

ndryshime në 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 (e ndryshuar)” 

 

Kohëzgjatja e kontratës: eshte 26 (njëzet e gjashtë) javë kalendarike duke nisur nga data e  

lidhjes së  kontratës; 

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 05.10.2022, ora 10:00 

 

Publikime të mëparshme: (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini i 

Njoftimeve Publike Nr. 131 datë 26.09.2022. 

 



Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Nd. 2, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri 

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 “Caushi M” shpk         NUIS L88419801O 

        

         

Vlera e ofertës = 4,710,396 (katër milion e shtatëqind e dhjetë mijë e treqind e nëntëdhjetë e 

gjashtë) lekë pa TVSH. 

 

2. Operatori ekonomik “INERTI” shpk                                     NUIS  J66926804L                                                                                           

Vlera e ofertës = 5,329,487.80 (pesë milion e treqind e njëzet e nëntë mijë e katërqind e 

tetëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm përkatësisht për arsyet e 

mëposhtme: 

 

1. Operatori ekonomik “Caushi M” shpk                     
                  

Operatori Ekonomik “Caushi M” shpk, nuk është pajtuar me kërkesën e Autoritetit 

Kontraktor, pasi branda afatit te kerkuar, nuk ka dorëzuar sigurimin e kontrates. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik 

“INERTI” shpk, me adresë: Elbasan, Gramsh GRAMSH, L. SPORTI, se oferta e paraqitur 

me vlerë totale prej 5,329,487.80 (pesë milion e treqind e njëzet e nëntë mijë e katërqind e 

tetëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë) lekë pa TVSH, 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, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 
     

 


