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AUTORITETI  RRUGOR  SHQIPTAR 

DREJTORIA JURIDIKE DHE E PËRPUTHSHMËRISË SË STANDARDEVE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr. ________ prot                                            Tiranë më _____. _____. 2022 

       

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

[Data 26.10.2022] 

 

Drejtuar:   BOE “G.P.G COMPANY” SHPK & “NG STRUCTURES” SHPK 

Fier Lushnje Lagjja 18 Tetori, godine 1 kateshe,tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane 

Rotondos se Plukut. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Me Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të 

kontratës”  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-44736-10-06-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rindërtim Ura e Tapizës, (shtesë punimesh)” 

Fondi limit:  25.392.308 (njëzet e pesë milion e treqind e nëntëdhjetë e dy mijë e treqind e 

tetë) Lekë pa TVSH.  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

oferta ekonomikisht m  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesi i mëposhtëm ka marrë pjesë në këtë procedurë  

me vlerën përkatëse të ofruar: 

 

1. BOE “G.P.G COMPANY” SHPK & “NG STRUCTURES” SHPK, me nr Nipti 

J64324443V & L79326502O, me vlerë 25.392.308 (njëzet e pesë milion e treqind e 

nëntëdhjetë e dy mijë e treqind e tetë) Lekë pa TVSH.  

 

Nuk ka operatorë të skualifikuar. 
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* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se BOE “G.P.G COMPANY”  

SHPK & “NG STRUCTURES” SHPK, me adresë:  Fier Lushnje Lagjja 18 Tetori, godine 

1 kateshe,tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, prane Rotondos se Plukut, se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 25.392.308 (njëzet e pesë milion e treqind e 

nëntëdhjetë e dy mijë e treqind e tetë) Lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda 

afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës 

suaj, siç parashikohet në Nenin 83  të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.  

 

Konceptoi:   B.Daci 

Miratoi:      M.Shkurti 

 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 

                Evis Berberi  

 


