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BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr._________prot.                                                                    Durrës, më_____._____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

Drejtuar: NDËRTUESI 2000 shpk, me Nipt: J96409033R, dhe adresë: Shkoder Bushat. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e Hapur e Thjeshtuar, Punë” 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-32552-06-10-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Fv Ndriçimi rruga “Andon Naçi”, “Mozaiket”, 

“Profesor Halil Myrto”, fondi limit: 5’862’000 lekë, kohëzgjatja e kontratës 24 ditë. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike datë 20 Qershor, 

nr.80. 

 

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: 

 

1.  NDËRTUESI 2000 shpk   Nipt: J96409033R 

     Vlera: 4.627.400 (katër milion e gjashtëqind e njëzrtë e shtatë mijë e katrëqind) lekë. 

2.  ASI-2A CO shpk    Nipt: K53002402C                                                            

Vlera: 5.250.800 (pesë milion e dyqind e pesëdhjetë mijë e tetëqind) lekë. 

3.  SARK shpk    Nipt: K52531415H 

Vlera: 5.314.946 (pesë milion e treqind e katërmbëdhjetë mijë e nëntëqind e dyzetë e 

gjashtë) lekë. 
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Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. SARK shpk     Nipt: K52531415H   arsyet e mëposhtme: 

Për operatorin ekonomik SARK shpk me vlerë të ofertës 5.314.946 lekë, Komisioni i 

Vleresimit te Ofertave, gjatë shqyrtimit dhe vleresimit të dokumetacionit për përmbushjen e 

kritereve për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, vlereson se ofertuesi nuk ka 

përmbushur kriteret për kualifikim të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe konkretisht: 

1. Nuk ka plotësuar tek Kriteret e veçanta të kualifikimit, tek pika 2.2 Kapaciteti ekonomik 

dhe financiar pika “b” dhe konkretisht ne bilancin e 2020 raporti ndërmjet aktivit dhe 

pasivit është negativ. 

2. Nuk ka plotesuar shtojcen 10 preventivat e punimeve. 

KVO vendos që operatori  ekonomik  SARK shpk, të mos kualifikohet. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: NDËRTUESI 2000 shpk, me Nipt: 

J96409033R,  dhe adresë: Shkoder Bushat, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: 4.627.400 

(katër milion e gjashtëqind e njëzrtë e shtatë mijë e katërqind) lekë / totali i pikëve të marra 

[_____] 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´. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                       Emiriana Sako 
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