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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 [ Data 16.02.2021 ] 

 

Për: [BOE „“MASTELA“ sh.p.k. & „EVEREST“ sh.pk.Adresa: Mastela: Rruga nacionale 

Shkoder – Koplik, kati I-re, nr.27, Koplik, Everest: Fabrika ne rrugen nacionale Kamez-Tirane, 

prane nyjes se betonit, Tirane.] 

Procedura e prokurimit: PROCEDURE E HAPUR, me Objekt „Rikonstruksion kabina dhe 

rrjet TM/TU Grabom, Lepushe, Qafe Bordoleci, Kalldrun 1, Vrithe 1, Vrithe 2, Fiderat 

Vukpalaj, Buze Uji, Zagore, N/Stacioni Malesi e Madhe” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81078-12-04-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Kontrata me objekt „Rikonstruksion kabina dhe rrjet TM/TU 

Grabom, Lepushe, Qafe Bordoleci, Kalldrun 1, Vrithe 1, Vrithe 2, Fiderat Vukpalaj, Buze Uji, 

Zagore, N/Stacioni Malesi e Madhe”, sherben per te rritur cilesine e sherbimit ndaj abonenteve 

te Osshee ne zonen e Grabomit, Lepushes, Kalldrunit, Vrith, Qafe Bordoleci, Vukpalaj, Buze Uji 

dhe Zagore te Malesise se Madhe. Parashikohet per tuperfudnuar per njeafat 69 ditor] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publikedate 04.12.2020 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. BOE “MASTELA” sh.p.k. & “EVEREST” sh.p.k.  

                                                                        J 68506720 R  & J 78311921 L 

                 Emri i plotë i shoqërisë                                   numri i NIPT-it   

 

            Vlera 40 128 099 (Dyzet milion e njeqind e njezet e tete mije e nentedhjete e nente) leke 

pa tvsh 

 

2. Shoqeria “EN-EL” sh.p.k.                                     L22405011A 

              Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

   

           Vlera 0 (Zero) leke pa ta tvsh 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1.  Shoqeria “EN-EL” sh.p.k.                                               L22405011A 

              Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



1.Shoqeria “EN-EL” sh.p.k. : Nuk ka paraqitur asnje prej dokumentave te kerkuara ne DST nga 

ana jone. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE „“MASTELA“ sh.p.k. & 

„EVEREST“ sh.p.k. Adresa: Mastela: Rruga nacionale Shkoder – Koplik, kati I-re, nr.27, 

Koplik, Everest: Fabrika ne rrugen nacionale Kamez-Tirane, prane nyjes se betonit, Tirane.] se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [40 128 099 (Dyzet milion e njeqind e njezet 

e tete mije e nentedhjete e nente) leke pa tvsh]/ pikët totale të marra  [NUK KA ]është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtoria Rajonale e Osshee Shkoder, ne rrugen 

Daut Borici, pallati i Conad, kati II, Shkoder, Tek Z.Vilson Molla] sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese)  ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 

këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit 

vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [NUK KA], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 26.01.2021 

 

Ankesa: ka ose jo NUK KA 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë NUK KA 

 

[ARMAND ZHUKA] 


