
                                                                                                              

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

BASHKIA TROPOJE 

AUTORITETI KONTRAKTOR  

Adresa: Sheshi “Azem Hajdari “  Tel 0213 22373. bashkiatropoj@gmail.com 

Nr____prot         B.Curri 28/12/2020  

 

Shtojca 13    

                                        FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

           

Për: ERALD-G  

Adresa : Diber Maqellare HERBEL Zyra në katin e parë, banesa 2- 

katëshe në lindje të fshatit herbel, Komuna Maqellarë. 

Procedura e prokurimit:Kerkesen per Propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-80862-12-02-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Supervizor Ujesjellesi i fshatit Dragobi“ 

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._CIVIL CONS      L81315015O 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  1 108 541 .21 (Nje milion e nje qind e tete mije e peseqinddyzetenje mije pike njezetenje) 

          (me numra dhe fjalë) 

 

2.ERALD -G                        K36306784K 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera   1 165 420   (Nje milion e njeqind e gjashte dhjete e pese mije e katerqindenjezet) 

(me numra dhe fjalë) 



3.IMES-D                        K82430006C 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera   1 050 000 (nje milion e pesedhjete mije) 

(me numra dhe fjalë) 

4.NET -GROUP            L72023002P 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera   1 137 824,34    (Nje milion e njeqind e tridhjeteeshtate mije e tete qind e njezetekater mije pike 

tridhjeteekater) 

(me numra dhe fjalë) 

5.NOVATECH STUDIO                        L01717030C 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera   1 139 700,55   (Nje milion e njeqind e tridhjete e nente mije e shtateqind pike pesedhjeteepese) 

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. CIVIL CONS      L81315015O 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

2 .IMES-D                        K82430006C 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

3.NET -GROUP            L72023002P 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

4.NOVATECH STUDIO                        L01717030C 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Jane kualifikuar anomalisht e uleta sipas VKM nr.354 date 11.05.2016 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë    ERALD-G  Diber Maqellare HERBEL Zyra në katin 

e parë, banesa 2-katëshe në lindje të fshatit herbel, Komuna Maqellarë   se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej 1 165 420   (Nje milion e njeqind e gjashte dhjete e pese mije e katerqindenjezet) 

(me numra dhe fjalë) pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Tropoje ,adresa “Sheshi Azem 

Hajdari,Bajram Curri ,Tropoje  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 2(dy)_ 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 përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 __18/12/2020_ 

 

Ankesa: ka ose jo JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

BASHKINE TROPOJE 

Me porosi dhe autorizim 

Abedin Kerrnaja 

 

 

 

 

 


