
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                      BASHKIA  TIRANË 

      DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RRUGËVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK 

 

Nr.________ Prot.                                                                              Tiranë, më ___.___.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

Datë: 16.09.2022 

Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “INPLY” sh.p.k, me NUIS L51503032Q, me 

adresë Tiranë,Kashar Rruga Teodor Keko, Pallati 2 Art Konstruksion, Apartamenti 13 dhe 

“AUTOVISION” sh.a, me NUIS K71420008L, me adresë Durrës,Maminas Autostrada Tiranë-

Durrës, Km 22, Vlashaj. 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur  

Numri i procedurës : REF-37530-07-29-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje mjete transporti”, brenda 5 (pesë) muajve nga data e 

lidhjes së kontratës, me fond limit 18.434.333 (tetëmbëdhjetë milion  e katërqind e tridhjetë e 

katër mijë e treqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.108 datë 

08.08.2022.  

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. Bashkimit të Operatorëve Ekonomik “INPLY” shpk me NUIS L51503032Q  me adresë 

Tiranë,Kashar,Rruga Teodor Keko, Pallati 2 Art Konstruksion, Apartamenti 13 dhe 

“AUTOVISION” sha me NUIS K71420008L me adresë Durrës Maminas Autostrada Tiranë-

Durrës, Km 22, Vlashaj dhe me ofertë ekonomike 17.986.000 (shtatëmbëdhjetë milion e 

nëntëqind e tetëdhjet e gjashtë mijë) lekë pa tvsh. 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 



 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, bashkimin e Operatorëve Ekonomik “INPLY” 

shpk me NUIS L51503032Q  me adresë Tiranë,Kashar,Rruga Teodor Keko, Pallati 2 Art 

Konstruksion, Apartamenti 13 dhe “AUTOVISION” sha me NUIS K71420008L me adresë 

Durrës,Maminas Autostrada Tiranë-Durrës, Km 22, Vlashaj se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 17.986.000(shtatëmbëdhjetë milion e nëntëqind e tetëdhjet e gjashtë mijë) lekë 

pa tvsh. është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve dhe Ndriçmit 

Publik, Rruga “5 Maji”, Tiranë, tek Personi Përgjegjës për procedurën e prokurimit, 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, siç 

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

 

 

Ankesat: Nuk ka 

 

 

 

 
 


