
 

Sheshi "Skënderbej", Kukës, Lagja 5, KodiPostar: 8500,  Telefon: (024) 225-110,  Web: kukesi.gov.al, E-mail: info@kukesi.gov.al 
 

  Nr.________Prot.                                                                    Kukës me, ____.____.2022 
 

                                           [Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[21.07.2022] 

Drejtuar:Nazmi Dida (P.F) 

 Adresa: Kukes Kukes KUKES Lagjja Zona Industriale , Rruga Mehmet Hoxhe Brruti, Zona Kadastrale Nr.2315, 

 Nr. Pasurie 43/43-N2.   

Adresa dytesore:Kukes Lagjja Nr.3, Rruga Shqiponja, Zona Kadastrale Nr.2315,Nr.Pasurie 35/33. 

Procedura e prokurimit/lotit:E Hapur e Thjeshtuar  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-34110-06-23-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  Blerje materiale per lyerjen dhe mirembajtjen e objekteve arsimore. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [27.06.2022] [85]  

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. ADENIS KASTRATI                                                                               L51611004I                                                                  

  Emri i plotë i shoqërisë                        Numri i NIPT-t   

Vlera 3,068,900  leke pa Tvsh                                                           (Tremilion e gjashtedhjetee tetemije e nenteqind) 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. MURATI D                                                                                             K42003004T                                                               

  Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera 3,421,629  leke pa Tvsh                                       (tremilion e katerqind e njezet e nje mijee gjashteqind e njezet e nente) 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

3. MUCA SHPK                                                                                           K01421002H                                                                  

  Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

   Vlera 3,331.200 leke pa Tvsh                                                            (tremilionetreqinde e tridhjete e njemije e dyqind) 

  (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

4. NAZMI DIDA                                                                                            K37509245G                                                                  

  Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  3,317.100 leke pa Tvsh                                                            milione e treqind e shtatembedhjetemije e njeqind 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 
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5. “Konstruksion 04” Shpk                                                                               K66805002B                                                                

  Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  3,063.250 leke pa Tvsh                                             (tremilione E gjashtedhjete e tre mije e dyqind e pesedhjete) 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit jane skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Adenis Kastrati  me  NIPT  L51611004I me oferte te paraqitur si me poshte vijon: 

 3.068.900 Leke pa Tvsh 

 3.682.680 Leke me Tvsh 

ka depozituar ne SPE kerkese per terheqje nga procedura e prokurimit . 
 

     2.Murati D me NIPT K42003004T me oferte te paraqitur si me poshte vijon: 

 3.421.629  Leke Pa Tvsh 

 4.105.995 Leke Me Tvsh 

ka depozituar ne SPE kerkese per terheqje nga procedura e prokurimit . 

3.”Konstruksion 04” Shpk me NIPT  K66805002B  me oferte te paraqitur si me poshte vijon: 

 3,063.250      Leke pa Tvsh 

 3.675.900    Leke me Tvsh 

   Per arsyet e meposhtme: 

a.Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur vertetim per shlyerjen e taksave vendore per vitin 2022 

sipas kerkeseve te percaktuara ne DST. 

 b.Operatori ka paraqitur vertetimin Nr. 70 prot shkoder me 05.03.2021 ku vertetohet shlyerja e 

taksave vendore per vitin 2021, ne kundershtim me cfare kerkohet ne kriteret e percaktuara ne 

DST. 

                                                                     

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Nazmi Dida”]Adresa: Kukes Lagjja 

Zona Industriale , Rruga Mehmet Hoxhe Brruti, Zona Kadastrale Nr.2315,  Nr. Pasurie 43/43-N2., 

Adresa dytesore: Kukes Lagjja Nr.3, Rruga Shqiponja, Zona Kadastrale Nr.2315,Nr.Pasurie 

35/33,se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 3,317,100  leke pa Tvsh [(tremilionetreqind e 

shtembedhjetemije e njeqind)] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

Ne rast te mosparaqitjes per te nenshkruar kontraten do te zbatohen parashikimet e  nenit 83 te 

Ligjit 162/2020 Per Prokurimin Publik. 

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 /OSE PERSONI I 

AUTORIZUAR PREJ TIJ 

Granit GJANA 
(emri, mbiemri, firma, vula) 

 

 

 

 


