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                   R E P U B L I K A   E  S H Q I P Ë R I S Ë 

            BASHKIA PEQIN 

             DREJTORIA JURIDIKE , BURIMET NJEREZORE DHE TIK 

                                      

    FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

Nr.___    Prot        Data  15/09/2020 

  

Për:  BOE:  “Pese Vellezerit” me adrese ,Fier Fier FIER Lagjja Bishanake, Rruga 

Skenderbeu, Nr. 8, Prane karburantit "Bolv - Oil", Zona Kadastrale nr. 8532  me 

administrator Shkëlqim Dulla  nr.Nipti L22925402C  dhe “ZDRAVO”shpk me adrese 

Lushnje Lushnje Lagjs Xhevdet Neprevishta,Ish godina e plasmasit me administratore 

Dashnor Sinanaj me nr.Nipti J84003411K. 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim: “Sistemime te territorev te jashtme dhe 
ambjenteve sportive te shkolles Demir Godelli” nr: REF-68641-08-13-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [  Sistemime te territorev te jashtme dhe ambjenteve 
sportive te shkolles Demir Godelli  me kohezgjatje  1 muaj nga data e nenshkrimit te 

kontrates] 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1. BOE “Pese Vellezerit”&Zdravo”shpk  ,me Nipt   L22925402C. 

     

          Vlera :   2.646.161  leke pa TVSH 

2.“Boshnjaku. B” shpk                K72627402H 

Vlera :  1 826 915   leke pa TVSH 

 



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1.“Boshnjaku. B” shpk                K72627402H 

Per arsyet e meposhtme: 

 Me date 31/08/2020 ,Operatori Ekonomik "Boshnjaku B' ka bere Terheqje Oferte per 

objektin:"Sistemim te territoreve te jashtme dhe ambjenteve sportive te shkolles Demir 

Godelli"  per arsye shendetesore dhe organizative. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë, BOE:“ Pese Vellezerit ,Fier Fier 

FIER Lagjja Bishanake, Rruga Skenderbeu, Nr. 8, Prane karburantit "Bolv - Oil", Zona 

Kadastrale nr. 8532  me administrator Shkëlqim Dulla  nr.Nipti L22925402C dhe 

“ZDRAVO”shpk me adrese Lushnje Lushnje Lagjs Xhevdet Neprevishta,Ish godina e 

plasmasit me administratore Dashnor Sinanaj me nr.Nipti J84003411K.,se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej,  2.646.161  leke pa TVSH se_është identifikuar 

si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë  Bashkise Peqin me adrese Bulevardi Mustafa Gjinishi 

Peqin,  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _30_ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

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

vlerë të përgjithshme prej: 2.646.161   leke pa TVSH, 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  03 .09. 2020 

 

Ankesa: Nuk ka pasur ankesa 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë  

 

 

 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

 

                                                                   Lorenc TOSKU 


