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BASHKIA MALËSI E MADHE 

KRYETARI 

NJESIA E PROKURIMIT 

Nr. ____ Prot.                                                                                           Koplik, me ___/___/2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

          Data: 03.06.2021 

Për: “Luigj Narkaj me nr. Nipt-i: K37507735T, adrese: Shkoder Koplik KOPLIK.  

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-95323-05-12-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirembajtje dhe riparim automjetesh”,me fond limit  

N

r. 

Objekti i 

prokurimit 

Adminis

trate 

Menaxhim

i i 

mbetjeve 

Rruget 

rurale 

Zjarrefikes

e 

Administ

rimi i 

pyjeve 

Fondi limit 

total lek 

1. Mirembajtj

e, riparim 

automjetes

h   

( pa tvsh) 

666 250 832 084 833 333 581 083 83 333 2 996 083 

2. Mirembajtj

e, riparim 

automjetes

h   

(me tvsh) 

799 500 998 500 1 000 000 697 300 100 000 3 595 300   

 

Me afat ekzekutimi deri me 31.12.2021. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini Nr. 75 datë 17 Maj 2021. 

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. LUIGJ NARKAJ PF,numri i NIPT-it :    K37507735T me vlere 2 971 466 (Dy milion e 

nenteqind e shtatedhjete e nje mije e katerqind e gjashtedhjete e gjashte)  lek pa TVSH. 

Eshte  skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

NUK KA  

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:  

NUK KA 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : “Luigj Narkaj me nr. Nipt-i: 

K37507735T, adrese: Shkoder Koplik KOPLIK, kati i I-re, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej  2 971 466 (Dy milion e nenteqind e shtatedhjete e nje mije e katerqind e 

gjashtedhjete e gjashte)  lek pa TVSH, eshte perzgjedhur si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Malesi e Madhe , Koplik Malesi e Madhe] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 [NUK KA] ,siç parashikohet në Ligjin nr.162 datë 23.12.2020 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar.  

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 27.05.2021 

Ankesa: Jo 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

TONIN MARINAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


