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                                             REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                                                   BASHKIA PRRENJAS 

 

Nr. _____ prot.                                                       Prrenjas, më ___.___.2022 

 

              FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT     

[Data 28.06.2022] 

Drejtuar: Operatorit ekonomik “Dashamir Lacka” person fizik, me NIPT L78516601M   me adresë: 

Elbasan Rrajce  Lagjja Poçivall, Rruga Nacionale Prrenjas – Pogradec me administrator z.Dashamir   

Lacka. 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedura e Hapur e Thjeshtuar - Sherbime 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-32548-06-10-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Mirembajtje dhe pjese kembimi per mjetet (sherbim servisi)  blerje 

vaj  filtra”. 

Fondi limit total: 3.049.999 ( tre milion e dyzet e nente mije e nenteqind e nentedhjete e nente) leke pa 

tvsh. 

Afati  kontrates: 12 muaj  nga momenti i nënshkrimit të kontrates. 

Publikimet e mëparshme(nëse është rasti):Buletini i Njoftimeve Publike[Nr.80 date 20 Qershor 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: 

1. Operatori Ekonomik “Dashamir Lacka” person fizik, me NIPT L78516601M   3,022,180 (tre milion e 

njëzet e dy  mijë e njëqind e tetëdhjetë)  lekë pa tvsh. 

 -Nga pjesërmarrësit janë s’kualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

   Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,  informojmë operatorin ekonomik   “Dashamir Lacka” 

person fizik, me NIPT L78516601M   me adresë  : Elbasan Rrajce  Lagjja Poçivall, Rruga Nacionale 

Prrenjas - Pogradec, objekt privat me zonë kadastrale 3203, me numër pasurie 1523 se oferta e paraqitur 

prej tij me nje vlere prej  3,022,180 (tre milion e njëzet e dy  mijë e njëqind e tetëdhjetë)  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. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 
 

Pranoi:       Z.Cekrezi  

Konceptoi: M.Rira     
                                             

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

NURI BELBA 

http://www.prrenjas.al/

