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BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr._________prot.                                                                    Durrës, më_____._____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

Drejtuar: ASI-2A CO shpk, me NIPT: K53002402C dhe adresë: Fier Rruga Skenderbeu, 

Lagjia Bishanake, pallati nr 18, hyrja nr. 6.. 

 

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

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-32512-06-10-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “FV Ndricimi Rruga “Jahja Ballhysa”,(Hysen Myshketa 

70ml)” , fondi limit: 4’555’700 lekë, kohëzgjatja e kontratës 21 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.  NDERTUESI 2000 shpk    NIPT: J96409033R 

Vlera: 3.668.270 (tre milion e gjashtëtqind e gjashtëdhjetë tetë mijë e dyqind e 

shtatëdhjetë) lekë. 

 

2.   ASI-2A CO shpk                             Nipt: K53002402C                                                            

Vlera: 4.043.445 (katër milion e dyzetë e tre mijë e katërqind e dyzetë e pesë) lekë. 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 
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1. NDERTUESI 2000 shpk   NIPT: J96409033R       arsyet e mëposhtme: 

 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se dokumentat provuese të paraqitura nga 

subjekti 

NDERTUESI 2000 shpk, të listuara si më sipër kanë devijime dhe mospërputhje në 

vetëdeklarimet e tij sipas shtojces nr. 8, me konkretisht: 

1- Ndryshimi i deklarates: Formulari permbledhes i vetedeklarimit, sipas Shtojces 8 ( ne 

shtojcen e ngarkuar ne sistem deklaron nje kamion me targa SH3698 E dhe me pas ne 

shtojcen e sjelle ne dokumentacionin fizik ka deklaruar mjetin SH3698E ne mjetin me 

targa SH1294E duke ndryshuar keshtu edhe Formularin permbledhes te vetedeklarimit. 

2- Mjeti i ndryshuar me targa SH1394E nuk i ploteson kriteret pasi e tejkalon masen 

maksimale te autorizuar si dhe nuk eshte veteshkarkues. 

Në këto kushte, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vlerëson si të parregullt 

dokumentacionin e 

paraqitur nga subjekti NDERTUESI 2000 shpk, me vlerë të ofertës 3.668.270 lekë, duke e 

skualifikuar këtë ofertues. 

 

 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: ASI-2A CO shpk, me NIPT: 

K53002402C dhe adresë: Fier Rruga Skenderbeu, Lagjia Bishanake, pallati nr 18, hyrja nr. 6,  

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: 4.043.445 (katër milion e dyzetë e tre mijë e katërqind 

e dyzetë e pesë) 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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