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 Nr__________Prot  Berat, me 14/11/ 2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

Drejtuar: RRODHE-CONSTRUCTION sh.p.k  me nipt L43123001J  me adrese Berat  

Otllak DUSHNIK Fshati Dushnik, lagjja " Parangua ", godine nje kateshe nr.15 , zona 

kadastrale nr.1587, me numer pasurie 1557 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e Hapur e thjeshtuar   – Pune  

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF 46577-10-19-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “NDËRTIM I SHPATULLAVE DHE 

KOLLONAVE (PILAVE) BASHKE SEGMENTET RAKORDUESE ME RRUGEN 

GJEROVEN, BERAT 

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

Nr. 146 datë 24 Tetor 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. Fled  shpk – NIPT  K17621104C me oferte  6 984 800  (gjashte milion e 

nenteqinde e tetedhjete e kater mije e teteqinde ) leke pa tvsh.  

2. RRODHE- CONSTRUCTION SHPK  – NIPT L43123001J me oferte 7 804 

200 (shtate milion e teteqinde e kater mije e dyqind) leke pa tvsh.  

 

Nga pjesërmarrësit eshte skualifikuar operatori ekonomik  Fled  shpk : 

Nga verifkimi i dokumentacionit te paraqitur nga operatori ekonomik komisioni i 

vleresimit te ofertave konstatoi se dokumentacioni permban mangesi, konkretisht 

mungojne :  

Bazuar ne dokumentacionin e paraqitur dhe sipas shtojces 8 te vetedekalarimit 

operatori ekonomik mungojne:  
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1.Ne piken 2.3.5 te DST operatori ekonomik nuk ploteson 4 Puntor lartesie kjo pasi Ing. 

Ndertimit eshte paraqitur si drejtues teknik ne license dhe punetor lartesie.  

2. Punonjesi E.Demo eshte paraqitur si karpentier dhe si punetor lartesie.  

3. Per punonjesin K.Marra paraqitur si punetor lartesie nuk eshte paraqitur kontrata e 

punes. 

4.Per teknikun e ndertimit te paraqitur nga operatori ekonomik nuk ka paraqitur deshmi 

kualifikimi ose ekuivalente sipas kerkesave ne kriteret e vecanta per kualifikim.  

Per keto arsye komisioni i vleresimit te ofertave vendos s’kualifikimin e ketij operatori 

ekonomik dhe vazhdon proceduren sipas legjislacionit ne fuqi.  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik  

RRODHE-CONSTRUCTION sh.p.k  me nipt L43123001J  me adrese Berat  Otllak 

DUSHNIK Fshati Dushnik, lagjja " Parangua ", godine nje kateshe nr.15 , zona 

kadastrale nr.1587, me numer pasurie 1557, se oferta e paraqitur me vlerë totale: 7 804 

200 (shtate milion e teteqinde e kater mije e dyqind) leke pa tvsh.  leke 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´. 

 

 

 

 

 


