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BASHKIA MALËSI E MADHE 

KRYETARI 

NJESIA E PROKURIMIT 

Nr. ____ Prot.                                                                                           Koplik, me ___/___/2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

          Data: 06.04.2021 

Për: “BOE “ALB-KONSTRUKSION” shpk me nr. NIPT:  J 76705049 N & ALB TIEFBAU 

shpk , me nr. NIPT:  J66703049C, adrese: Shkoder POSTRIBE MES Rruga Nacionale Mes-

Shkoder,godine 1-kateshe, nr pasurie 1/1, zona kadastrale 1545.  

Procedura e prokurimit: E hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88079-02-23-2021. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim asfaltim rruga Linaj, Faza I”,me fond limit 47 500 

000 (dyzet e shtate milion e peseqind mije) lek pa tvsh dhe 57 000 000 (pesedhjete e shtate 

milion) lek me tvsh. 

Per vitin 2021: 12 000 000 (dymbedhjete milion) lek me tvsh. 

Per vitin 2022: 12 000 000 (dymbedhjete milion) lek me tvsh. 

Per vitin 2023: 33 000 000  (tridhjete e tre milion) lek me tvsh. 

Me afat ekzekutimi : 60 dite nga lidhja e kontrates. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini Nr. 29 datë 01 Mars 2021. 

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. “ALB-KONSTRUKSION” shpk me nr. NIPT:  J 76705049 N & ALB TIEFBAU shpk , 

me nr. NIPT:  J66703049C me vlere 47 144 109 (dyzet e shtate milion e njeqind e dyzet  

kater mije e njeqind e nente )  leke pa TVSH. 

Eshte  skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

Nuk ka 

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:  

Nuk ka 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : “BOE “ALB-KONSTRUKSION” 

shpk me nr. NIPT:  J 76705049 N & ALB TIEFBAU shpk , me nr. NIPT:  J66703049C, adrese: 

Shkoder POSTRIBE MES Rruga Nacionale Mes-Shkoder,godine 1-kateshe, nr pasurie 1/1, zona 

kadastrale 1545, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej  47 144 109 (dyzet e 

shtate milion e njeqind e dyzet  kater mije e njeqind e nente )  leke pa TVSH. 
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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Malesi e Madhe , Koplik Malesi e Madhe] 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 [NUK KA] ,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 : 29.03.2021 

Ankesa: Jo 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

TONIN MARINAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punoi: E.Ademaj (Jurist) 


