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BASHKIA DIBËR 

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE 

Nr._______.prot                                                                                     Peshkopi, më: ___.01.2023 

FORMULAR I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Drejtuar: B.O.E DODA-R & ALB TIEFBAU  me adrese:   Diber Tomin PILAFE Ndertesa 3-

kateshe, ne vendin e quajtur "Kuben", me zone kadastrale nr.2958 dhe me nr. pasurie 175/33. 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur  e thjeshtuar. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Nr. I references REF-51397-11-25-2022, me objekt: 

“Rikonstruksion dhe sistemim asfaltimi i rruges së Ish Ndërmarrjes së Grumbullimit lagjja 

"Gjok Doçi",  me fond limit: 6.022.303 (Gjashte milion e njezete e dy mije e treqind e tre) 

leke pa TVSH , afati i zbatimit te kontrates  42 dite 

 

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

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: 

 

B.O.E Nipti: J97005705B Emri i Subjektit: DODA-R Objekti i Aktivitetit: Objekti i 

veprimtarisë do të jetë:a)Në fushën e ndërtimit në kategoritë e mëposhtme:Punime gërmimi në 

tokë, ndërtime civile dhe industrial.Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e 

industriale, veshje fasadash.Rrugë, autostrada, mbikalime, hek...  &    

Nipti: J66703049C Emri i Subjektit: ALB TIEFBAU Objekti i Aktivitetit: Sipërmarrje 

ndërtimesh të veprave të ndryshme si:Ndërtim 

rruge,autostrada,mbikalime,hekurudha,metro,tunele.Ndërtim ujesjellesa,punime në 

diga,hidrocentrale,vepra kullimi e vaditje.Ndërtim ura dhe vepra arti,godine civile,industriale 

dhe turistike.Pun... te cilet kane paraqitur oferten ekonomike vleren 5.686.155 (Pese milion e 

gjashteqind e tetedhjete e gjashte mije e njeqind e pesedhjete e pese) leke pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

Ska 

*  *  * 



Adresa:Bulevardi “ELEZ ISUFI”,Peshkopi, email:bashkiadiber@gmail.com  Nr.tel:0035521822935 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  se B.O.E DODA-R & ALB 

TIEFBAU  me  adrese: Diber Tomin PILAFE Ndertesa 3-kateshe, ne vendin e quajtur "Kuben", 

me zone kadastrale nr.2958 dhe me nr. pasurie 175/33, se ka paraqitur oferten ekonomike  me 

vlerë totale prej 5.686.155 (Pese milion e gjashteqind e tetedhjete e gjashte mije e njeqind e 

pesedhjete e pese) leke pa tvsh,Shpallet fitues per proceduren: “Rikonstruksion dhe sistemim 

asfaltimi i rruges së Ish Ndërmarrjes së Grumbullimit lagjja "Gjok Doçi" REF-51397-11-

25-2022. 

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 

Rahim SPAHIU 


