
 

 

 

__________________________________________________________________________ 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA  GRAMSH 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

Nr_______prot                                                                            Gramsh, më 09/10/2020  

 

    FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

Data 09.10.2020 

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë -“ Blerimi” sh.p.k  & “Përparimi/G”sh.p.k 

Adresa: Shirgjan, Fshati Mjekës.Zona Topcias,rruga Elbasan-Cërrik km 4-t, pranë lumit 

Shkumbin,Elbasan & Lagja Sporti, zona kadastrale nr.1842,pallati 8/287-2,kati përdhe,Gramsh 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozime ”,me mjete elektronike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-71293-09-11-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Ndërtimi i i kanalizimeve të lagjes “Llapushaj”, Gramsh, me 

afat 60 ditë nga data e lidhjes së kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 21/09/ 2020 [Nr. 74] 

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

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

* * * 

1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë -“Blerimi” sh.p.k & “Përparimi/G”sh.p.k, me 

nr.Nipti J62903384G & J66702835G me vlerë të ofertës 4 918 281.4 (katërmilionë e 

nëntëqind e tetëmbëdhjetëmijë e dyqind e tetëdhjetë e një pikë katër)lekë,pa TVSH. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm : 

Nuk ka oferues të skualifikuar 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë - Bashkimin e Operatorëve 

Ekonomikë -“ Blerimi” sh.p.k  & “Përparimi/G”sh.p.k , me adresë Shirgjan, Fshati 

Mjekës.Zona Topcias,rruga Elbasan-Cërrik km 4-t, pranë lumit Shkumbin,Elbasan & Lagja 

Sporti, zona kadastrale nr.1842,pallati 8/287-2,kati përdhe,Gramsh, se oferta e paraqitur, me një 

vlerë të përgjithshme prej 4 918 281.4 (katërmilionë e nëntëqind e tetëmbëdhjetëmijë e dyqind e 

tetëdhjetë e një pikë katër)lekë,pa TVSH, pikët totale të marra  [_____],është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Gramsh, Bulevardi “10 korriku”,Sheshi 

“Kamber Dërmyshi “ ,pranë Njësisë së  Prokurimit,kati tretë,  kopjen e nënshkruar të formularit 

të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 

(tridhjetë) 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 [______], 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 01.10.2020. 

Ankesa: Nuk ka pasur ankesa 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

KRYETARI 

KLODIAN TAÇE 

 

 

Konceptoi: E.Guzi 

Miratoi: E.Guzi 

Dosja nr:__________ 

Afati i ruajtjes: _____ 

 


