
Shtojca 13    FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

                                             

 

Për: “LEXALKO” Sh.a, Rruga Industriale, Nr Pasurie 134/24,Muçaj, Vore, Tirane  

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-89314-03-08-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pjese kembimi dhe riparim per mjetin buldoser/ngarkues me 

zinxhire, marka LIEBHERR, model LR 624 Litronik,  viti i prodhimit Mars 2014, motorr  diesel D934 S 

A6, fuqia e motorrit 105 kW/143 HP, lenda djegese nafte, kambio manuale„  

Kohëzgjatja e kontratës: 10 dite 

Fondi limit:2.114.800 (dy milione e njeqind e katermbedhjete mije e teteqind) leke pa tvsh 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 16 Mars 2021,  Nr. 38 

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.  LEXALKO” sha                                                         L02222010A 

          Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

Vlera 2.065.470 (dy milione e gjashtedhjete e pese mije e katerqind e shtatedhjete) leke pa Tvsh  

 

 Vlera 2.478.564 (dymilione e katerqind e shtatedhjete e tete mije e peseqind e gjashtedhjete e kater)me Tvsh  

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:S’ka  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:- 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : LEXALKO” sha Rruga Industriale, Nr Pasurie 

134/24,Muçaj, Vore, Tirane se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  2.065.470(dy milione e 

gjashtedhjete e pese mije e katerqind e shtatedhjete) leke është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë “Bajkaj Land” Sh.a, me adrese Fshati Bajkaj, Bashkia Delvine,  

sigurimin e kontratës brenda 5 ditëve,  siç parashikohet në dokumentat e tenderit, nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi, per te vijuar me tej me lidhjen e kontrates.  

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 24.03.2021 

Ankesa: JO 

Titullari i autoritetit kontraktor 

Feruz BASHO 

ADMINISTRATOR 


