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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                                        BASHKIA ELBASAN 

DRDREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

A E PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

    DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIK 

Nr.______prot.                                        Elbasan, më___.___.2021 

   

LЁNDA: Dërgim njoftimi për botim në Buletinin e Prokurimit Publik. 

                           

                                AGJENCISЁ së PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                                     T I R A N Ё  

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan 

Për: “Blerimi” shpk me adresë: Elbasan Shirgjan MJEKES Fshati Mjekes.Zona Topcias. 

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur e Thjeshtuar. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-01836-07-28-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shpenzime për mirëmbajtjen e godinave të QEA-së”, 

me fond limit 6,659,256 (gjashtëmilion e gjashtëqind e pesëdhjetë e nëntëmijë e dyqind e 

pesëdhjetë e gjashtë) lekë pa t.v.sh., vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan.  

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X  

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët 

ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

 1.  “Blerimi” shpk me Nipt: J62903384G 

 

Vlera e paraqitur në këtë procedurë është 5.569.812 (pesëmilion e pesëqind e gjashtëdhjetë e 

nëntëmijë e tetëqind e dymbëdhjetë ) lekë (pa tvsh).  
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2. “Bajrami-N” sh.p.k. me Nipt: K02727202O 

 

Vlera e paraqitur në këtë procedurë është 5.622.376,68 (pesëmilion e gjashtëqind e njëzet e 

dymijë e treqind e shtatëdhjetë e gjashtë presje gjashtëdhjetë e tetë ) lekë (pa tvsh).  

 

3. “EUROVIA” shpknj me Nipt: L91426009G 

 

Vlera e paraqitur në këtë procedurë është 5.945.774 (pesëmilion e nëntëqind e dyzet e 

pesëmijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë (pa tvsh).  

 

4. “2N” sh.p.k. me Nipt: L31615017L 

 

Vlera e paraqitur në këtë procedurë është 4.628.168 (katërmilion e gjashtëqind e njëzet e 

tetëmijë e njëqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë (pa tvsh).  

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. “EUROVIA” shpknj me Nipt: L91426009G skualifikohet për arsyet e mëposhtme:  

Operatori ekonomik nuk përmbush pikën 2.3.4  të kritereve të veçanta të përcaktuara në 

DST : Nje punësim mesatar per periudhën Prill 2021 - Qershor 2021, i të paktën 60 

(gjashtëdhjetë) personave. 

 Vërtetim të lëshuar nga autoritetet përkatëse,në mënyrë elektronike , ku të 

specifikohet numri i  punonjësve për secilin muaj; 

 Listë-pagesat e punonjësve të konfirmuar nga Administrata Tatimore. 

Ky kriter do të përmbushet nga OE me anë të Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit. 

Dokumentacioni provues, i cili vërteton disponimin e punonjësve, do të dorëzohet vetëm nga 

operatori ekonomik i shpallur fitues përpara lidhjes së kontratës. 

 

Operatori ekonomik disponon një numër mesatar prej 50 ( pesëdhjetë) punonjësish, sipas  

Formularit Përmbledhës së Vetëdeklarimit.  

2. “2N” sh.p.k. me Nipt: L31615017L  skualifikohet për arsyet e mëposhtme: 

Ne permbushje te kritereve te vecanta te kualifikimit, pikat 2.3.5 dhe 2.3.6., operatori 

ekonomik, ne Formularin Përmbledhës së Vetëdeklarimit, nuk ka percaktuar sakte perberjen 

e stafit te tij. Operatori nuk ka percaktuar e emra konkrete,te listuar, cilet jane konkretisht 2 

tekniket , 5 bojaxhinjte, 2(dy) punonjesit e pajisur me certifikata per punimet ne lartesi si dhe 

personi pergjegjes i kualifikuar per mbrojtjen e sigurise dhe shendetit ne pune per punime ne 

ndertesa. 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “Blerimi” shpk me 

adresë: Elbasan Shirgjan MJEKES Fshati Mjekes.Zona Topcias, se oferta e paraqitur, me një 

vlerë totale prej 5.569.812 (pesëmilion e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntëmijë e tetëqind e 

dymbëdhjetë ) lekë (pa tvsh), është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

 

Konceptoi: Specialist: E. Sanço 

Pranoi: Përgjegjës: O. Kokunja 

Konfirmoi :Drejtori: A. Muhametaj 

 
Ko 

 

 

                                                                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                         PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

                                                                                                                   ZV.KRYETARI 

                                                                                                     Irland Sina 
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