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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA URA VAJGURORE 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Nr.______prot.       Urë Vajgurore, më 02/04/2021      

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [02/04/2021] 

Për: [“Guri I Bardhë shpk” me  NIPT K13001011O, L.“28 Nëntori“, Rr. Guri i Bardhë, Godinë 

nr. 12, ZK nr. 3682, Nr. Pasurie 123, Ura Vajgurore Berat, me administrator z. Luan Syri 

 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim – mallra  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88709-03-01-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: «Blerje materiale inerte»  e vlefshme deri më 31/12/2021 

a) Publikime të mëparshme (REF-86511-02-09-2021): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

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.ARDMIR SHPK      K82509006P  

Vlera 3 652 800 (tre milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind) lekë pa tvsh 

  

2.AKS shpk      K02701010B   

Vlera 3 327 760 (tre milionë e treqind e njëzetë e shtatë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa 

tvsh 

 

3. SARK SHPK     K52531415H   

Vlera 3 720 000 tre milionë e shtaëqind e njëzetë mijë) lekë pa tvsh 

 

5. “EURO – ALB” SHPK    K66613407H  

Vlera 3 608 000 (tre milionë e gjashtëqind e tetë mijë) lekë në tvsh 

   

6. GURI I BARDHË SHPK    K13001011O 

Vlera  3 955 000 (tre milionë e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1.ARDMIR SHPK      K82509006P  

Vlera 3 652 800 (tre milionë e gjashtëqind e pesëdhjetë e dy mijë e tetëqind) lekë pa tvsh 
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2.AKS shpk      K02701010B   

Vlera 3 327 760 (tre milionë e treqind e njëzetë e shtatë mijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë) lekë pa 

tvsh 

3. SARK SHPK     K52531415H   

Vlera 3 720 000 tre milionë e shtaëqind e njëzetë mijë) lekë pa tvsh 

5. “EURO – ALB” SHPK    K66613407H  

Vlera 3 608 000 (tre milionë e gjashtëqind e tetë mijë) lekë pa tvsh 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 AKS shpk ka njoftuar tërheqjen nga procedura për shkak  se është i angazhuar në punë të tjera.  

 “EURO – ALB” SHPK u konstatua se i  mungon leja e lendëve plasese dhe nuk ka kariere te 

gurit gelqeror ne distancen jo me shume se 10 km nga Bashkia Ura Vajgurore 

 SARK SHPK, NIPT K52531415H u konstatua se i  mungon leja e lendve plasese dhe nuk ka 

kariere te gurit gelqeror ne distancen jo me shume se 10 km nga Bashkia Ura Vajgurore 

 ARDMIR SHPK, NIPT82509006P, u konstatua  se mungon kopja e kontrates se lidhur me 

shoqerinë e certifikuar per zgjidhjen softuere 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [[“Guri I Bardhë shpk” me  NIPT 

K13001011O, L.“28 Nëntori“, Rr. Guri i Bardhë, Godinë nr. 12, ZK nr. 3682, Nr. Pasurie 123, 

Ura Vajgurore Berat, me administrator z. Luan Syri] se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej [3 955 000 (tre milionë e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh]/pikët 

totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkisë Ura Vajgurore, Rr. Dimal, L. 18 Tetori] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 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 24/03/2021 

 

Ankesa: ka ose jo:  JO nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë - 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

JULIANA MEMAJ 
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