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NJOFTIME FITUESI PËR PROCEDURA 
TË KUFIZUARA  

 

 

BASHKIA VORË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 
Për: B.O.E “Egeu Stone” shpk me Nipt L63916002I, & “Boshjaku.B” shpk me nipt K72627402H 
& “Pese Vellezerit” me nipt L22925402C 
 
Adresa: Tirane Kashar MEZEZ Kashar, Mezes, Rruga Pavaresia, ne ane te CASA  ITALIA, zona 
kadastrale 2679, nr I pasurise 124/2 dhe 124/126 
 
Procedura e prokurimit: Procedure e kufizuar 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-96091-05-20-2021 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rindertimi i godines se Bashkise Vore” 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

* * * 
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së 
sipërcituar: 
 

1. B.O.E “Egeu Stone” shpk me Nipt L63916002I, & “Boshjaku.B” shpk me nipt 

K72627402H & “Pese Vellezerit” me nipt L22925402C  
 

2. 4- AM shpk me Nipt K92005016L  
 

3. B.O.E Bajrami N shpk me Nipt K02727202O & “Sterkaj” shpk me nipt J68310708M 
* * * 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me 
vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1. B.O.E Egeu Stone shpk me Nipt L63916002I, & “Boshjaku.B” shpk me nipt K72627402H & 
“Pese Vellezerit” me nipt L22925402C shpk me vlerë të ofertës 615.559.502 (gjashteqind e 
pesembedhjete milion e peseqind e pesedhjete e nente mije e peseqind e dy) lekë pa tvsh. 
2. B.O.E Bajrami N shpk me Nipt K02727202O & “Sterkaj” shpk me nipt J68310708M me vlerë të 
ofertës 618.553.541 (gjashteqind e tetembedhjete milion e peseqind e pesedhjete e tre mije e 
peseqind e dyzete e nje) lekë pa tvsh. 
 
Janë skualifikuar operatorët ekonomikëtë mëposhtëm: 

1. 4- AM shpk me Nipt  K92005016L 
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
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4- AM shpk me Nipt  K92005016L , nuk eshte paraqitur prane Autoritrtin Kontraktor per dorezimin 
e ofertes ekonomike dhe as ne sistemin elektronik, per kte arsye eshte skualifikuar nga tenderi me 
objekt “Rindertimi i godines se Bashkise Vore”. 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë B.O.E “Egeu Stone” shpk me Nipt 

L63916002I, & “Boshjaku.B” shpk me nipt K72627402H & “Pese Vellezerit” me nipt L22925402C, 
me adrese Tirane Kashar MEZEZ Kashar, Mezes, Rruga Pavaresia, ne ane te CASA  ITALIA, zona 
kadastrale 2679, nr I pasurise 124/2 dhe 124/126 se oferta e paraqitur nga ana juaj dhe e vlerësuar me 
100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Vorë, rruga “Unaza” nr.2 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, 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]. 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.06.2021 
 
Ankesa: nuk ka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


