
 

 

Shtojca  11 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

( PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

Drejtuar:KEGLI-DURI,  

Adresa:  Durres Fushe Kruje FUSHE KRUJE Fushe Kruje , Lagjja Grumbullimit, rruga e  

Laçit, pallat I ri, kati 1, zona kadastrale nr. 1664, me numer pasurie 3/426 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur -mallra 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-39326-08-19-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: BLERJE PLLAKA RRUGESH (TRANI), VITI 2022 sasitë sipas 

grafikut te levrimit dhe kohëzgjatja e kontratës per 120 dite] 

Publikimet e mëparshme (data 4 Korrik 2022 numer 90): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 

29Gusht 2022] [Numri 117]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazua  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim +   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. KEGLI-DURI                                                                                 K94016202U   

 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  12.469.000 lekë pa tvsh (dymbedhjete milion e katerqind e gjashtedhjete e nentemije) leke 

pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

 

 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 



 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

Nuk ka  

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë KEGLI-DURI, Adresa:  Durres Fushe  

Kruje FUSHE KRUJE Fushe Kruje , Lagjja Grumbullimit, rruga e Laçit, pallat I ri, kati  

1, zona kadastrale nr. 1664, me numer pasurie 3/426 se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

12.469.000 lekë pa tvsh (dymbedhjete milion e katerqind e gjashtedhjete e nentemije) leke pa 

tvsh leke pa tvsh totali i pikëve të marra [max ] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrja Rruga Durres, Lagja 14, Rruga “Haziz 

Shkupi” ,Shkozet Durres, Referenca e kontaktit eshte personi pergjegjes per prokurimin Mentor 

Beqiraj me tel: 0672033141 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 15 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) dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç 

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

 

 

Ankesat: Nuk ka. 

 

                                            TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                  ALION HYSKO 


