
 

REPUBLIKA E SHQIPERISË 

BASHKIA FUSHË-ARRËZ 

   Adresa:Fushe-Arrez,PrefekturaShkoder,Tel:027123131,Email:bashkiafushearrez@hotmail.com                                                                        

 

                 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar:[ Bashkim i përkohshen i operatorev“ADOAL”,  me Nipt K09111318O , me seli në 

Fushë-Arrëz Shtepi private, Fshati Fushe-Arrez, Numer Pasurie 106, Zona Kadastrale 

1657, "ALKO-IMPEX General Construcion", Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, 

kati i 8, prane stacionit te trenit, Tiranë] 

 

Procedura e prokurimit/lotit:E hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-31105-05-30-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Objekt i prokurimit "Mirembajtje kanale vaditese Bashkia Fushe-

Arrez"me fond limit 1,606,666 (nje milion e gjashteqind e gjashte mije e gjashteqind e gjashtedhjet e 

gjashte) Leke pa TVSH,vene ne dispozicion nga te ardhurat e Bashkise. 

Publikimet e mëparshme (nuk ka patur) 

 Buletini i Njoftimeve Publike Nr.72 date 06.06.2022  

 

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: 

I. Operatori ekonomik, Bashkim i përkohshem i Operatoreve. 

1.  Operatori Ekonomik  “ADOAL”                                              K09111318O 

          Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-t  

 

 

 



2.  Operatori Ekonomik "ALKO-IMPEX General Construcion " K91326028I 

          Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-t  

Vlera : 1,590,392 ( nje milion e peseqind e nentedhjete mije e treqind e nentedhjet e dy) pa TVSH 

dhe 1,908,470 ( nje milion e nenteqind e tete mije e katerqind e shtatedhjete) lek me TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori Ekonomik, Bashkimi i 

përkohshëm i operatoreve sipas Kontratës se Bashkëpunimit me Nr.474 Rep dhe Nr.270 Kol, i 

datës 06.06.2022 dhe prokurës së Posaçme me Nr.475 Rep hde Nr.271 Kol, i datës 06.06.2022: 

“ADOAL” sh.p.k, me seli në Fushë-Arrëz Shtepi private, Fshati Fushe-Arrez, Numer 

Pasurie 106, Zona Kadastrale 1657, me administratore Znj.Paula Keçani me numer 

identifikimi NIUS: K09111318O, me Operatorin "ALKO-IMPEX General Construcion" 

Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, kati i 8, prane stacionit te trenit, Tiranë dhe 

administrator Z.Arber Abazi me numer identifikimi NIUS: K91326028I, se oferta e paraqitur 

me vlerë totale prej: 1,590,392( një milion e pesëqind e nentëdhjetë mije e treqind e 

nentëdhjetë e dy ) lek pa Tvsh dhe 1,908,470 ( një milion e nentëqind e tetë mije e 

katerqind e shtatëdhjetë ) lek me Tvsh, 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". 

 

 

 

                                                                  

 


