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                   BASHKIA MALËSI E MADHE 

                      NJESIA E PROKURIMIT 

Nr. ____ Prot.                                                                                           Koplik, me ___/___/2020 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

          Data: 19.10.2020 

Për: BOE " NIKA" Sh.p.k , numri i NIPT-it : J76705047U & "NDREGJONI"Sh.p.k  me nipt   

K31329048I , adrese: SHKODER Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine 8-kateshe, 

kati i I-re.  

Procedura e prokurimit: E hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-68871-08-17-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndertim i ujesjellesit Bajze, bashkia Malësi e Madhe”,me fond 

limit 322 871 752 

(treqind e njezet e dy milion e teteqind e shtatedhjete e nje mije e shtateqind e pesedhjete e dy) 

lek pa tvsh. 

- Fondi eshte i ndare ne vitet ( 2020,2023) si me poshte vijon: 

Kodi i  
Emertimi i 

projektit   Vlera e                          Financime Qeveria   

 Projektit     Projektit  Viti  2020   Viti 2023  

19AG003 
Ndertim i 

ujesjellesit Bajze, 

Bashkia Malesi e 

Madhe 

387 446 102 

(treqind e tetedhjete eshtate mije e 

katerqind e dyzet e gjashte mije e 

njeqind e dy) lek me tvsh 

     77 489 220 

(shtatedhjete e shtate 

milion e katerqind e 

tetedhjete e nente mije e 

dyqind e njezet) lek me 

tvsh  

   Diferenca  

 

Me afat ekzekutimi 16 (gjashtembedhjete)  muaj. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini Nr. 59 datë 24 gusht 2020. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X   

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

1. BOE " NIKA" Sh.p.k , numri i NIPT-it : J76705047U & "NDREGJONI"Sh.p.k  me nipt   

K31329048I, me vlere 322 507 370  (treqind e njezety e dy milion e epeseqind e shtate 

mije e treqind e shtatedhjete) lek pa tvsh.  

2. "ELDA-VL"Sh.p.k me Nipt: K67106202W, (pa oferte).  

Jane  skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. "ELDA-VL"Sh.p.k me Nipt: K67106202W.  
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Perkatesisht per arsyet e meposhtme:  

1. "ELDA-VL"Sh.p.k me Nipt: K67106202W. 

Mungese e theksuar dokumentacioni .Nuk ka paraqitur asnje document.Nuk ka paraqitur oferte 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : BOE " NIKA" Sh.p.k , numri i 

NIPT-it : J76705047U & "NDREGJONI"Sh.p.k  me nipt   K31329048I, adrese: SHKODER 

Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine 8-kateshe, kati i I-re, se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej  322 507 370  (treqind e njezet e dy milion e peseqind e 

shtate mije e treqind e shtatedhjete) lek pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Malesi e Madhe , Koplik Malesi e Madhe] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 : 07.10.2020 

Ankesa: PO 

-Eshte kthyer pergjigje me daten 27.08.2020 me shkresesn me nr.255/3 Prot. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

TONIN MARINAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


