
                                                                                 

 

  Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54  400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.al  web:www.elbasani.gov.al 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                                        BASHKIA ELBASAN 

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

    DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIK 

Nr.______prot.                                     Elbasan, më___.___.2020   

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike. 

 

AGJENCISE së PROKURIMIT PUBLIK 

T I R A N Ë 

 

NJOFTIMI I FITUESIT 

                                                                                      

Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan. 

 

Për: “Larashi-2005” sh.p.k. me adresë: Fshati Memelisht, tek Godina e ish Fabrikes së 

Pasurimit të Hekur-Nikelit, Guri Kuq, Komuna Udenisht, Pogradec. 

 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozim”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75652-10-15-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje zgara për pusetat e ujërave të bardha, elektrike 

dhe KUZ” me fond 2,005,100 (dymilion e pesëmijë e njëqind) lekë pa t.v.sh. , vënë në 

dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2020, me afat për lëvrimin e mallit 30 

ditë nga momenti i lidhjes së kontratës. 

 Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data ] [Numri] 

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarres në proçedure këta ofertues me vlerat përkatese të 

ofruara: 

1. “Larashi-2005” sh.p.k.  me Nipt K 33710748 R 
 

Vlera e paraqitur në këtë procedurë është 1,945,000 (njëmilion e nëntëqind e dyzet e 

pesëmijë) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë kontrate prej 2,334,000 (dymilion e treqind e tridhjetë 

e katërmijë) lekë (me tvsh). 

 

2.  “Mag Utilities ” sh.p.k  me Nipt L 52430023 N 

 

Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 
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Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik  “Mag Utilities ” sh.p.k  me Nipt L52430023N 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 

1. Operatori ekonomik  “Mag Utilities ” sh.p.k.  skualifikohet për arsye se: 

 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte ekonomike si dhe dokumentacionin ligjor , 

ekonomik-financiar dhe  teknik në përmbushje te kritereve te DST-se. 

 

“ Ne nenin 53 pika 3 të ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar 

parashikohet se “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të 

vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e 

përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me 

përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.” 

 

Sa mësipër komisioni i vlerësimit të ofertave vendosi ta refuzojë ofertën. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “Larashi-2005” 

sh.p.k. me adresë: Fshati Memelisht, tek Godina e ish Fabrikes së Pasurimit të Hekur-Nikelit, 

Guri Kuq, Komuna Udenisht, Pogradec, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej 1,945,000 (njëmilion e nëntëqind e dyzet e pesëmijë) lekë pa tvsh,  është identifikuar si 

oferta e  suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Elbasan (Drejtoria e  Prokurimeve), 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.  

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 29.10.2020 

Ankesa nuk ka patur. 

 

                                                                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                      OSE PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

                                                                                                                       Zv.Kryetari 

                                                                                                     Irland Sina 
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