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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

AUTORITETI KONTRAKTOR 

BASHKIA BULQIZE 

 

Adresa : Lagjia Minatori Bulqize, Albania                                                              email.bashkia.bulqize@bulqize.gov.al 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Nr_____Prot                                                                                             Bulqizë,më ___/04/2021 

 

Per: 2 N, Adresa: Tirane Paskuqan PASKUQAN Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga "Demokracia", 

Pallati Nr.2, Kati i Pare, me NIPT: L31615017L 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87567-02-18-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion Kanali Vadites ne Fshati Gjuras dhe Fshati 

Kovashicë: Kohëzgjatja, 1 muaj. 

Publikime të mëparshme, (nuk ka):  

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 26 datë 22 Shkurt 2021 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x  

oferta ekonomikisht më e favorshme  

Hapja ofertave u be me: 03.03.2021 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. 2 N, me NIPT: L31615017L 

   

Vlera: 4 716 241 (katër milion e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë  mijë e dyqind e dyzet e një) lekë PA 

TVSH  

 

2.  AVDULI,  me NIPT: J66703306O 

 

Vlera: 4 851 667 (katër million e tetëqind e pesëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e 

shtatë) lekë PA TVSH 

 

3.DODA-R, me NIPT: J97005705B 

 

Vlera: 5 879 651,66 (pesë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e 

një presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë PA TVSH. 

 

 

Janë kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 
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1. 2 N, me NIPT: L31615017L 

   

Vlera: 4 716 241 (katër milion e shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë  mijë e dyqind e dyzet e një) lekë PA 

TVSH  

 

2.  AVDULI,  me NIPT: J66703306O 

 

Vlera: 4 851 667 (katër million e tetëqind e pesëdhjetë e një mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e 

shtatë) lekë PA TVSH 

 

3.DODA-R, me NIPT: J97005705B 

 

Vlera: 5 879 651,66 (pesë milion e tetëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e 

një presje gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë PA TVSH. 

 

* * *  

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se oferta e paraqitur nga . 2 N me NIPT: 

L31615017L dhe me Adresë Tirane Paskuqan PASKUQAN Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga 

"Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Pare , me një vlerë të përgjithshme 4 716 241 (katër milion e 

shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë  mijë e dyqind e dyzet e një) lekë PA TVSH është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni në Bashkinë Bulqizë pranë zyrës juridike për sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga 

data e këtij publikimi por ne çdo rast subjekti është i detyruar t’i përgjigjet kërkesës së autoritetit 

kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së kërkesës ne zbatim te 

nenit 21 te Vkm 914, datë 29.12.2014 “ Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” I 

ndryshuar   nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

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

anullohet, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 

 

Ankesa: NUK KA 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 25/03/2021 

Data e publikimit te ketij njoftimi: 02/04/2021 

                                                         

ZYRTARI I AUTORIZUAR 

ENKELEDA LLESHI 


