
________________________________________ ___________________________________________ 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

BASHKIA LIBRAZHD 

       SEKTORI JURIDIK DHE I  PROKURIMEVE 

 

Nr.________Prot                                                                                   Librazhd, me 02.04.2021.         

 

Shtojca 13     

  

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

Për: BO  NEAL-86  shpk & Ardjan Preçi p.f 

Perkatesisht me Nr.Nipti: K04814851T (NEAL-86  shpk). 

                          Nr.Nipti: K42704203D (Ardjan Preçi p.f).   

Me adrese: NEAL-86  shpk - Vlore Sarande SARANDE LAGJA 4. 

                   Ardjan Preçi p.f: Elbasan Shirgjan MJEKES Fshati Mjekes, rruga Mjekes Shirgjan 

km-1, zona kadastrale nr.2703, pasuria nr.3/24. 

 

Procedura e prokurimit: “ Ndertim shkolla 9-vjecare vartese Sebisht, Njesia Administrative 

Stebleve  ”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-89680-03-11-2021.  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit 3 333 333(tre milion e treqind e tredhjete e tre 

mije e treqind e tredhjete e tre) leke pa tvsh,   afati i realizimit te kontrates 30 dite 

kalendarike.  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): 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 keta  ofertues  me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. OE ELDA _ VL shpk , Perkatesisht me nr. Nipti:  K67106202W                                                                          

     Emri i plote i shoqerise :            

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike ne SPE.  

( 

2. BO NEAL-86  shpk & Ardjan Preçi p.f,  Perkatesisht me nr. Nipti:                                                                            

     Emri i plote i shoqerise                   NEAL-86  shpk   : K04814851T  

                                                         Ardjan Preçi p.f:   K42704203D  

Oferta ekonomike  3 300 740 ( tre milion e treqind mije e shtateqind e dyzet)  leke pa tvsh.  

(Vlera ne numra dhe fjale) 

3. LIQENI VII   shpk, Perkatesisht me nr. Nipti:     K01730502W                                                                   



     Emri i plote i shoqerise                    

Oferta ekonomike  26 615 085.9 (njezet e gjashte milion e gjashteqind e pesembedhjete mije 

e tetedhjete e pese pike nente)   leke pa tvsh.  

(Vlera ne numra dhe fjale). 

 

Jane skualifikuar:  

 

1. OE ELDA _ VL shpk , Perkatesisht me nr. Nipti:  K67106202W                                                                          

2. LIQENI VII   shpk, Perkatesisht me nr. Nipti:     K01730502W                                                                    

Perkatesisht per arsyet e meposhteme :  

1.Eshte skualifikuar OE Elda –VL shpk , per shkak se :  

1.1 Operatori Ekonomik ELDA – VL shpk nuk ka arritur te  paraqese  ne Sistemin e Prokurimit 

Elektronik asnje dokumentacion, per te vertetuar permbushjen e kritereve  teknike dhe te 

pergjithshme te percaktuara ne DST. 

 

2.Eshte skualifikuar OE LIQENI VII   shpk, per shkak se : 

 

2.1. OE LIQENI VII   shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te 

deshmuar plotesimin e pikes 3.3  te kriterit te vecante  per kualifikim, te percaktuar ne DST. 

2.2. OE LIQENI VII   shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te 

deshmuar plotesimin e pikes 3.4   te kriterit te vecante  per kualifikim te percaktuar ne DST. 

2.3. OE LIQENI VII   shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te 

deshmuar plotesimin e pikes 3.9  te kriterit te vecante  per kualifikim te percaktuar ne DST. 

2.4. OE LIQENI VII   shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te 

deshmuar plotesimin e pikes 3.10  te kriterit te vecante  per kualifikim te percaktuar ne DST. 

2.5. OE LIQENI VII   shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te 

deshmuar plotesimin e pikes 3.12  te kriterit te vecante  per kualifikim te percaktuar ne DST. 

2.6. OE LIQENI VII   shpk nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te 

deshmuar plotesimin e pikes 1-a) te kriterit te vecante  per kualifikim te percaktuar ne DST. 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,informojmë BO NEAL-86  shpk & Ardjan Preçi 

p.f se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 3 300 740 ( tre milion e treqind mije 

e shtateqind e dyzet)  leke pa tvsh, pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë  Bashkise Librazhd me adrese : Sheshi Gjorg 

Golemi, Librazhd, prane  Sektori Juridik dhe i Prokurimeve Publike, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda  10 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 25.03.2021.  

Ankesa: JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ________ 

 
   

 

 

 

SEKRETARI I PERGJITHSHEM 

 

BAJRAM PISHKASHI  

 

 

 

 


