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                                         REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

                     BASHKIA PUKË 
Sektori Juridik dhe Prokurimeve Publike - 

Zyra e Prokurimeve Publike 

 
Nr.            Prot                                                                                                   Date 28.05.2021 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

Nga: Bashkia Puke, Sheshi Gjergj Kastriot Skenderbeu, Nr.1, Puke 

Për:  Operatori Ekonomik  “ GJEOKONSULT & CO ” sh.p.k me adrese : Tirane Tirane 

TIRANE Njesia Administrative Nr. 05, Rruga Sami Frasheri, Pallati Nr. 45, Shkalla 01, Kati i 

pare, Zona Kadastrale 8270, Pasuria Nr. 4/146-N9 

    

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur e Thjeshtuar (Sherbime) 

Numri i references se procedures/lotit : REF-95257-05-12-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbim Supervizimi per objektin “Ujesjellesi i fshatit Luf-

Bashkia Puke” 

Kohezgjatja e kontrates 6 muaj 

Fondi Limit 1,635,868 (Nje milion e gjashteqinde e tridhjete e pesemije e teteqinde e 

gjashtedhjete e tete ) leke pa tvsh  

Burimi i financimit : vene ne dispozicion nga Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizimeve, 

financuar ne 4 vite kalendarike 2021,2022,2023 dhe 2024 (vlera e financimit per vitin 2021 

eshte 392,608 leke per 2022 eshte 196,304 leke ,per vitin 2023 eshte 196,304 leke vlera e 

mbetur 2024. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [17.05.2021] [75] 

Data e zhvillimit të proçedurës së prokurimit: 25.05.2021, ora 10.00. 

 

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

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë 1 ofertues me vleren përkatëse të ofruara: 

 

1. O Ekonomik “ GJEOKONSULT & CO ” sh.p.k numri i NIPT-it      K91810005U         

Formularin e ofertes, me vlere 1,460,800.5 (Nje million e katerqinde e gjashtedhjetemije e 

teteqinde pike pese) leke pa tvsh, si dhe dokumentat ngarkuar ne sistem. 

 

 

Nga kontrolli dokumentave te paraqitura nga operatori ekonomik per plotesimin e kerkesave 

per kualifikim ligjore dhe kerkesave te veçanta teknike sipas  dokumentave standarte te tenderit 

rezultonte se:  

 

Kualifikohet op,ekonomik : 
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1.Operatori Ekonomik “ GJEOKONSULT & CO ” sh.p.k me oferte, me vlere 1,460,800.5 

(Nje million e katerqinde e gjashtedhjetemije e teteqinde pike pese) leke pa tvsh,shpallet fitues 

si e vetmja oferte . 

 

 

Me date 27.05.2021 nga anetaret e KVO perfundoj vlersimi i ofertes te paraqitura nga op. ek. 

pjesmarres ne tender me kete renditje perfundimtare : 

 

1.Te pranoje oferten e paraqitur nga Operatori Ekonomik “ GJEOKONSULT & CO ” sh.p.k 

me oferte, me vlere 1,460,800.5 (Nje million e katerqinde e gjashtedhjetemije e teteqinde pike 

pese) leke pa tvsh,shpallet fitues si e vetmja oferte 

 

Refuzuar  SKA:  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë O Ekonomik  “ GJEOKONSULT 

& CO ” sh.p.k me adrese : Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative Nr. 05, Rruga 

Sami Frasheri, Pallati Nr. 45, Shkalla 01, Kati i pare, Zona Kadastrale 8270, Pasuria Nr. 4/146-

N9 se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 1,460,800.5 (Nje million e katerqinde e 

gjashtedhjetemije e teteqinde pike pese) leke pa tvsh shpallet fituese. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Puke, Sheshi Terbuni, Nr.1, Puke] 

sigurimin e kontratë dhe dokumentacionin, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi.  

 

 

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

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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], parashikuar Në Ligjin nr.162/2020 “Për 

prokurimin publik”. 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.05.2021 

Ankesa: Ska patur 

* * * 

 

 

                                                                                          [Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 

                                                                                                       Gjon GJONAJ 
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