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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA FIER 

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE RURALE FIER  

  

Nr. ______ Prot.                                                                                                      Fier, më 05. 07.2022 

 

 

 

Lënda: Formulari i Njoftimit Paraprak të Fituesit për proceduren me objekt tenderin “Zbulim, 

prodhim, ngarkim ne mjete transporti dhe transport i reres bituminoze” me burim financimi nga 

Buxheti i Ndërmarrjes së Sherbimeve Rurale Fier.      

 

 

                                                                          AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                     TIRANË 

                                                      (për botim) 

 

 
 

Shtojca 10   

 

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE RURALE FIER  

 

Data: 05.07.2022 

Drejtuar:  Operatorit ekonomik “MODESTE” SHPK  

Adresa: Lagja “1 Maj”, Fier, Albania                                                    

                                   

                                                     NUIS J62903413B 

  
* * * 

 

Procedura e prokurimit: Procedurë e hapur me mjete elektronike 

      (Marreveshje Kuader me 1 (nje) operator ekonomik fitues– ku te gjitha kushtet jane te percaktuara 

– me afat 24 muaj) 

 

Numri i referencës së procedurës / lotit: REF-32556-06-10-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Zbulim, prodhim, ngarkim ne mjete transporti dhe transport i 

reres bituminoze”, me fond limit prej 14 690 000 (katermbedhjete milion e gjashteqind e nentedhjete 

mije) lekë pa TVSH 
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Afati kohor per ekzekutimin e kontratës: 24 (njezete e kater) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes 

kuadër. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [20 Qershor 2022], [Numri 

80]. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  PO 

 

* * * 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë ka marrë pjesë 1 (një) Ofertues, si 

mëposhtë me  vlerën përkatëse të ofruar: 

1. Operatori ekonomik MODESTE SHPK numri i NUIS J62903413B dhe me vlerë totale sipas 

formularit të ofertës 14 302 000 (katërmbëdhjetë million e treqind e dy mijë) lekë pa TVSH.  

 

2. Nga pjesëmarrësit jane skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:  

             Nuk ka operatorë ekonomikë të skualifikuar në këtë proçedurë prokurimi. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik MODESTE SHPK, 

numri i NUIS J62903413B se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 14 302 000 

(katërmbëdhjetë million e treqind e dy mijë) lekë pa 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, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

______________________ 

Arjan NDREU 

 


