
 

 

   

 BASHKIA GJIROKASTËR 

 

Nr ________Prot                                                                               Gjirokastër më ___.___.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

Data . 02.04.2021 

 

Për: NEAL-86 SHPK me NIPT K04814851T  me adrese Vlore Sarande LAGJA 4 

Procedura e prokurimit: Kerkes per propozim (pune) 

Numri i referencës së procedurës: REF-89023-03-04-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Riveshje në segmente të ndryshme rruge” 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [08.03.2021] [34] 

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. OE NEAL-86 SHPK me NIPT K04814851T. Vlera e ofruar e ofertes eshte 3 943 757 

(tre million e nenteqind e dyzet e tre mije e shtateqind e pesedhjete e shtate) leke pa tvsh 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar 

 

Përkatesisht për arsyet e mëposhtme: 

 

*** 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë NEAL-86 SHPK me NIPT 

K04814851T  me adrese Vlore Sarande LAGJA 4, se oferta e paraqitur nga ana juaj 3,943,757 

(tre million e nenteqind e dyzet e tre mije e shtateqind e pesedhjete e shtate) leke pa tvsh dhe me 

vlere te pergjithshme 4,732,508.4 (kater million e shtateqind e tridhjete e dy mije e peseqind 

e tete mije pike kater)  leke me t.v.sh., është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Gjirokaster Sheshi i Çercizit] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 diteve 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 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: ka ose jo: Nuk ka patur  

(nëse ka) ka marrë përgjigje Nuk ka patur 

 

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Nertil Nebiaj 


