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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                                        BASHKIA ELBASAN 

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

    DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIK 

E 

Nr._________ Prot.                              Elbasan, më____.____. 2021 

 

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike. 

 

AGJENCISË së PROKURIMIT PUBLIK 

T I R A N Ë 

 

NJOFTIMI I FITUESIT 

 

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

Për: “Blerimi” sh.p.k me adresë: fshati Mjekës, Njësia Administrative Shirgjan, rruga 

Elbasan-Cerrik km 4, Elbasan.  

 

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e Hapur”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-86474-02-09-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim i rrugës kryesore të kishës së "Shën 

Thanasit", fshati Shelcan, Nj. A. Shushicë” me fond limit: 31,622,058 (tridhjetë e 

njëmilion gjashtëqind e njëzet e dymijë e pesëdhjetë e tetë) lekë pa t.v.sh vënë në 

dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2021, dhe me afat për kryerjen e 

punimeve 4 muaj nga data e lidhjes së kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [data] [nr] 

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

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

ofruara: 

 

1. “Blerimi” sh.p.k  me Nipt: J 62903384 G 

 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 21,666,667 (njëzet e njëmilion e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë (pa 

tvsh). 

 

 2.    “Nika” sh.p.k  me Nipt: J 76705047 U  
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Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 22.714.150,50 (njëzet e dymilion e 

shtatëqind e katërmbëdhjetë mijë e njëqind e pesëdhjetë presje pesëdhjetë) lekë (pa tvsh). 

 

3.    “Leon Konstruksion” sh.p.k  me Nipt: K 71820009 I 

 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 27.822.356,40 (njëzet e shtatëmilion e 

tetëqind e njëzet e dymijë e treqind e pesëdhjetë e gjashtë presje dyzet) lekë (pa tvsh). 

 

4.    “Bajrami N” sh.p.k  me Nipt: K 02727202 O 

 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 22.055.723,20 (njëzet e dymilion e 

pesëdhjetë e pesëmijë e shtatëqind e njëzet e tre presje njëzet) lekë (pa tvsh). 

 

5.    “Vëllezërit Hysa” sh.p.k.  me Nipt: K 12911201 C 

 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 26,783,979 (njëzet e gjashtëmilion e 

shtatëqind e tetëdhjetë e tremijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë (pa tvsh). 

 

6.    “Avduli” sh.p.k  me Nipt: J 66703306 O 

 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 23,385,296 (njëzet e tremilion e treqind 

tetëdhjetë e pesëmijë e dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë) lekë (pa tvsh). 

 

Ofertues të skualifikuar nuk ka. 

 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “Blerimi” sh.p.k me 

adresë: fshati Mjekës, Njësia Administrative Shirgjan, rruga Elbasan-Cerrik km 4, Elbasan, se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 21,666,667 (njëzet e njëmilion e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë (pa 

tvsh), është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Elbasan (Drejtoria e  Prokurimeve 

Publike), sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) 

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 kontrata do t’i akordohet 

ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të 

përgjithshme prej 22.055.723,20 (njëzet e dymilion e pesëdhjetë e pesëmijë e shtatëqind e 

njëzet e tre presje njëzet) lekë (pa tvsh), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al


    

 

 

  Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54  400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.al  web:www.elbasani.gov.al 

 

 

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 24.03.2021 

 

Ankesa nuk ka pasur. 

 

 
 

 

 

 

                                                     TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                              PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

                                                                                   Zv.Kryetari 

                                                                                    Irland Sina 
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