
 
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA URA VAJGURORE 
    TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Nr.______prot.             Urë Vajgurore, më___.___.2020 

 

Shtojca 15      

  

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

          [13/11/2020] 

Për: [MENI shpk me administrator z. Niat Liçi , NIPT J61909018W TIRANE Njësia 

Bashkiake Nr. 8, Rruga Shinasi Dishnica, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të ] Telefon: 

0682058495 042419186 

 

Procedura e prokurimit: kërkesë për propozim punë 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-75551-10-14-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [“Rikonstruksion i ish Pallatit të Kulturës në Drenovicë për 

t'u përshtatur si kopësht” 

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  

 

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

1. MENI shpk      NIPT J61909018W 

Vlera 1.226.548,00 (një milion e dyqind e njëzetë e gjashtë mijë e pesëqind e dyzetë e tetë) lekë 

pa tvsh  

 

2. “2 N shpk”               NIPT: L31615017L    

Vlera 1.354.314 (nje million e treqind e pesedhjete kater mije e treqind e katermbedhjete) lekë 

pa TVSH;  

 

3. SARK shpk   NIPT K52531415H 

Vlera 1 729 318 (një milion e shtatëqind e njëzetë e nëntë mijë e treqind e tetëmbëdhjetë) lekë pa 

tvsh 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: NUK KA 



Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [MENI shpk me administrator z. 

Niat Liçi , NIPT J61909018W TIRANE Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga Shinasi Dishnica, 

Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të ] Telefon: 0682058495 042419186] 

 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [Vlera 1.226.548,00 (një milion e dyqind e 

njëzetë e gjashtë mijë e pesëqind e dyzetë e tetë) lekë pa tvsh ]/pikët totale të marra  [_____]është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkisë Ura Vajgurore, Rr. Dimal L”18 Tetori” ] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 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 [Vlera 1.354.314  (nje million e treqind e pesedhjete kater mije e 

treqind e katermbedhjete) lekë pa TVSH;) lekë pa TVSH; ], 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 05/11/2020 

 

Ankesa: ka ose jo NUK KA 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

JULIANA MEMAJ 

 


