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

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ELBASAN

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr._______Prot Elbasan, më ___ / ___ / 2019

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

AGJENCISE 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: “Kërkesë për Propozim”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-32610-08-02-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shpenzim mirmbajtje + riparime”, me fond limit

5.691.386 (pesemilion e gjashteqind e nentedhjetëe njemijë e treqind e tetedhjete e

gjashte) lekë (pa tvsh), vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2019,

me afat 30 dite nga data e nenshkrimit te kontrates për realizimin e shërbimit.

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  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë 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 5.666.667 (pesemilion e gjashteqind e

gjashtedhjete e gjashtemije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) lekë (pa tvsh) dhe me vlerë

kontrate prej 6.800.000 (gjashtemilion e teteqind e mije) lekë (me tvsh).

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

Nuk ka ofertues te skualifikuar

Duke iu referuar procedurës 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 5.666.667 (pesemilion e gjashteqind e
gjashtedhjete e gjashtemije e gjashteqind e gjashtedhjete e shtate) lekë pa tvsh, është
identifikuar si oferta e suksesshme.

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

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga

dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.

Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 16.08.2019

Ankesa nuk ka patur.

Konceptoi: S. Hyskja

Pranoi:Përgjegjës: O. Kokunja

Konfirmoj :Drejtori: A. Muhametajërgjeg

gjës: A. Me

TITULLARI I AUTORITETIT

KONTRAKTOR

PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ

ZV.KRYETARI

Vesa Liço
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