
 

Adr. Rr. “Skënderbeu”, godina 15, Tel.  05912/2404/ 22605, www.prrenjas.al, e-mail: bashkiaprrenjas@hotmail.com 
 

 

             

                                                   REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA PRRENJAS 

 

 

Nr. _____ prot.                                                                   Prrenjas, më ___.___.2020 

 

              FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

         

1. Për: BOE METEO shpk  me NIPT: L26310801C, me adrese Elbasan, Pishaj  fshati Cekin, 

Rruga Nacionale, Gramsh-Elbasan, ndertese private, zona kadastrale Nr 1362, nr.pasurie6/76, 

prane uzines ,me administrator Z. Erind Bregu & BAJRAMI N shpk me nipt K02727202O me 

adrese Elbasan Labinot fushe Xibrake, Rruga Elbasan-Xibrake km 13, zk.3864, me nr pasurie 

734/1+732+738/9 me administrator Z.Nazif Bajrami & Shendelli shpk me nipt K07924803N, 

me adrese Fier Lagjia Kastrioti , rruga Andon Profka, 2 kullat Fier ,me administrator Z.Yzedin 

Bozhaj me vlere te ofertes ekonomike 79,616,724 (shtatedhjete e nente milion e gjashteqind e 

gjashtembedhjete mije e shtateqind e njezete e kater) lekë pa tvsh dhe 95,540,069 (nentedhjete e 

pese milion e peseqind e dyzete mije e gjashtedhjete e nente) lekë me tvsh. 

 
Procedura e prokurimit: “Proçedure e hapur – Punë - Elektronike” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72303-09-18-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:  “Rikonstruksion dhe riveshje me asfaltim i pjesëve të dëmtuaratë rrugës 

Lapidari Qukës Shkumbin ,Mulliri i Belbës, asfaltim i rrugës në lagjen e Kryeziut, asfaltimi rrugës në lagjen e Shytit 

dhe rikonceptimi i qendrës së fshatit Qukës ,Nj.A Qukes , Bashkia Prrenjas” 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr.77 datë 28 shtator 2020 

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

Fondi limit: 81,243,482 (tetëdhjetë e një milion e dyqind e dyzet e tre mijë e katërqind e tetëdhjetë e dy)  

leke pa tvsh. 

Rezultoi nga procesverbali i hapjes ne dt. 26.10.2020 se ne kete prokurim u paraqit dhe ofertoi 1operator 

ekonomik, si më poshtë: 

 

1. BOE METEO shpk  me NIPT: L26310801C, me adrese Elbasan, Pishaj  fshati Cekin, Rruga 

Nacionale, Gramsh-Elbasan, ndertese private, zona kadastrale Nr 1362, nr.pasurie6/76, prane 

uzines & BAJRAMI N shpk me nipt K02727202O me adrese Elbasan Labinot fushe Xibrake, 

Rruga Elbasan-Xibrake km 13, zk.3864, me nr pasurie 734/1+732+738/9 & Shendelli shpk me 

nipt K07924803N, me adrese Fier Lagjia Kastrioti , rruga Andon Profka, 2 kullat Fier  me vlere 

te ofertes ekonomike 79,616,724 (shtatedhjete e nente milion e gjashteqind e gjashtembedhjete 

mije e shtateqind e njezete e kater) lekë pa tvsh dhe 95,540,069 (nentedhjete e pese milion e 

peseqind e dyzete mije e gjashtedhjete e nente) lekë me tvsh. 

*** 

 

Jane  skualifikuar  ofertuesit  e  mëposhtëm:  Nuk Ka  
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                                                                                     ** 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin ekonomik  BOE METEO shpk  me 

NIPT: L26310801C, me adrese Elbasan, Pishaj  fshati Cekin, Rruga Nacionale, Gramsh-Elbasan, 

ndertese private, zona kadastrale Nr 1362, nr.pasurie6/76, prane uzines ,me administrator Z. Erind Bregu 

& BAJRAMI N shpk me nipt K02727202O me adrese Elbasan Labinot fushe Xibrake, Rruga Elbasan-

Xibrake km 13, zk.3864, me nr pasurie 734/1+732+738/9 me administrator Z.Nazif Bajrami & 

Shendelli shpk me nipt K07924803N, me adrese Fier Lagjia Kastrioti , rruga Andon Profka, 2 kullat 

Fier ,me administrator Z.Yzedin Bozhaj me vlere te ofertes ekonomike 79,616,724 (shtatedhjete e nente 

milion e gjashteqind e gjashtembedhjete mije e shtateqind e njezete e kater) lekë pa tvsh dhe 95,540,069 

(nentedhjete e pese milion e peseqind e dyzete mije e gjashtedhjete e nente) lekë me tvsh, eshte 

identifikuar si oferta e sukseshme. 
 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Prrenjas 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 

[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 06.11.2020. 

Ankesa: Nuk ka 

 

 
 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

NURI BELBA 
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