
 

 

Shtojca 16    

  

Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokastër 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Data 07.12.2020 

Për: MANE/S sh.p.k me adresë Lagjja 2, P 46, Sarandë. 

Procedura e prokurimit: E hapur me mjete elektronike- Punë publike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-74723-10-09-2020 

 Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Zhvillim rrjeti TM/TU dhe plotësim rrjeti TU me kabllo ABC në 

kabinat Ksamil, Sarandë”, me fond limit : 38,047,810 ( tridhjetë e tetë milion e dyzet e shtatë mijë e 

tetëqind e dhjetë) lekë pa TVSH, me kohëzgjatje: 4 muaj  nga data e  dorëzimit të sheshit të  ndërtimit. 

 

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 këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1. EN-EL  sh.p.k     me NUIS      L22405011A 

Vlera: Pa ofertë ekonomike 

 
2.BOE Rosi sh.p.k me NUIS J69102223E & SENEKA sh.p.k me NUIS J94808405Q  
Vlera: 36,805,285 (tridhjetë e gjashtë milion e tetëqind e pesë mijë e dyqind e tetëdhjetë e pesë) lekë pa 
TVSH. 

 

3. MANE/S sh.p.k  me NUIS     J64103865K 

Vlera: 37,835,304 (tridhjetë e shtatë milion e tetëqind e tridhjetë e pesë mijë e treqind e katër)lekë pa 

TVSH 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. EN-EL  sh.p.k     me NUIS      L22405011A 

  

2. BOE Rosi sh.p.k me NUIS J69102223E & SENEKA sh.p.k me NUIS J94808405Q 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. EN- EL sh.p.k      

  Ky Operator Ekonomik ka paraqitur vetëm formularin e ofertës pa vlerë ekonomike dhe asnjë 

dokumentacion tjetër ligjor, ekonomik dhe teknik profesional të kërkuar nga Autoriteti  Kontraktor në 

Dokumentat e Tenderit.  

2. BOE Rosi sh.p.k me NUIS J69102223E & SENEKA sh.p.k me NUIS J94808405Q  



 

 

  Nga ana e BOE pjesëmarrës për këtë procedurë tenderimi u paraqit shkresa me nr.12 prot, datë 

23.11.2020, protokolluar pranë OSSH me nr.1168 prot, datë 25.11.2020, në të cilën kërkohej tëheqje 

nga oferta e paraqitur për procedurën me nr. REF-74723-10-09-2020. 

 

* * * 

  Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë MANE/S sh.p.k me adresë Lagjja 2, P 46, 

Sarandë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 37,835,304 (tridhjetë e shtatë milion e 

tetëqind e tridhjetë e pesë mijë e treqind e katër)lekë pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 

  Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë Rajonale të OSSH Gjirokastër me adresë: 

Blv“18 Shtatori”, pallati 6 katësh përballë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, 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 [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 27.11.2020 

  Ankesa: Nuk ka. 

 
 
 

 

 

 

 
 


