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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

AUTORITETI KONTRAKTOR 

BASHKIA BULQIZE 

 

Adresa : Lagjia Minatori Bulqize, Albania                                                              email.bashkia.bulqize@bulqize.gov.al 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Nr_____Prot                                                                                             Bulqizë,më 12/01/2021 

 

Per: SHEHU, Adresa: Diber Maqellare MAQELLARE Ndertesa 1- kateshe, me zone kadastrale nr. 

2592 dhe me nr. pasurie 440, ne rrugen nacionale Peshkopi-Tirane NIPT: J66702707S 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-81318-12-07-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Mirembajtje rrugesh ne Nj. Administrative. 

Publikime të mëparshme, (nuk ka):  

Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 119 datë 14 Dhjetor 2020 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x  

oferta ekonomikisht më e favorshme  

Hapja ofertave u be me: 21/12/2020 ora 12:00 

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

1.         SHEHU me Nipt  J66702707S            

 

Vlera: 2 730 360 (dy milion e shtatëqind e tridhjetë mijë e treqind e gjashtëdhjetë) Leke pa TVSH 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

NUK KA 

* * * 

 

   

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga SHEHU me 

NIPT J66702707S , me një vlerë të përgjithshme prej 2 730 360 (dy milion e shtatëqind e tridhjetë 

mijë e treqind e gjashtëdhjetë) Leke pa TVSH  është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni në Bashkinë Bulqizë pranë zyrës juridike për sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga 

data e këtij publikimi por ne cdo rast subjekti është i detyruar t’i përgjigjet kërkesës së autoritetit 

kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së kërkesës ne zbatim 
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te nenit 21 te Vkm 914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” I 

ndryshuar   nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

anullohet, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 

 

Ankesa: NUK KA 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 29/12/2020 

 

Data e publikimit te ketij njoftimi: 12/01/2021 

 

 

ZYRTARI I AUTORIZUAR 

ENKELEDA LLESHI 


