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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                                    BASHKIA ELBASAN 

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

    DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIK 

Nr.______prot.                                        Elbasan, më___.___.2021 

   

LЁNDA: Dërgim njoftimi për botim në Buletinin e Prokurimit Publik. 

                           

                                AGJENCISЁ së PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                                     T I R A N Ё  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan 

Për: “Victoria Invest” shpk me adresë: lagjja “28 Nentori”, rruga “11 Nëntori”, Elbasan. 

Procedura e prokurimit: Me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83684-01-07-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Kryerja e shërbimit të pastrimit për qytetin e 

Elbasanit”, me fond limit 6.348.427,49 (gjashtë milion e treqind e dyzet e tetemijë e 

katërqind e njëzet e shtatë presje dyzet e nëntë ) lekë pa t.v.sh., vënë në dispozicion nga 

Buxheti i Bashkisë Elbasan.  

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

 

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të 

ofruara: 

 

1. “Victoria Invest” sh.p.k. me Nipt: K 32712206 U 
 

1. Vlera e paraqitur në këtë procedurë është 6.337.585,35 (gjashtë milion e treqind e tridhjet 

e shtatëmijë e pesëqind e tetëdhjetë e pesë presje tridhjetë e pesë )  lekë (pa tvsh) dhe me 

vlerë kontrate prej 7.605.102,42 (shtatëmilion e gjashtëqind e pesëmijë e njëqind e dy presje 

dyzet e dy) lekë (me tvsh). 
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Operator ekonomik të skualifikuar nuk ka. 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “Victoria Invest” shpk 

me adresë: lagjja “28 Nentori”, rruga “11 Nëntori”, Elbasan, se oferta e paraqitur, me një 

vlerë të përgjithshme prej 6.337.585,35 (gjashtë milion e treqind e tridhjet e shtatëmijë e 

pesëqind e tetëdhjetë e pesë presje tridhjetë e pesë ) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor, Bashkia Elbasan me 

adresë: rruga “Thoma Kalefi”, Elbasan, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 2 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 procedura do të anullohet, 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 : 08.01.2021 

 

Konceptoi : Specialist : E. Sanço 

Pranoi : Përgjegjës: O. Kokunja 

Konfirmoi : Drejtori A. Muhametaj 

 

 

                                                                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                         PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

                                                                                                                   ZV.KRYETARI 

                                                                                                     Irland Sina 
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