
 
Nr. ____ prot.                                                                           Cërrik, më 23.08.2021 

 

 Shtojca 11  

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[23.08.2021] 

 

Drejtuar:  BOE Imag shpk, ELBASAN Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, Hotel 

"SKAMPA", kati 2, zyra nr.201 & Sterkaj shpk, TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 5, Blv. "Bajram 

Curri", mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B, Kati 2] 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e Hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-01940-07-29-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Mirembajtje dhe lyerje objektesh shkollore per vitin shkollor 

2020-2021 etj ne bashkine Cerrik,  

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [02.08.2021] [177]  

 

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 këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.  BOE Imag shpk.&Sterkaj SHPK                           J82816208R &J68310708M 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  4140461 (katermilion e njeqind e dyzete mije e katerqind e gjashtedhjete e nje) 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.Pastrime Silvio                                                                                                       K91413010N 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it 

 Vlera        ( pa oferte )  



       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

       

1.Pastrime Silvio                                                                                                       K91413010N 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it        

arsyet e mëposhtme 

 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte dhe dokumentacion  kualifikues. 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE Imag ELBASAN Lagjja Luigj 

Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, Hotel "SKAMPA", kati 2, zyra nr.201 & Sterkaj shpk 

TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 5, Blv. "Bajram Curri", mbrapa pallateve Agimi, Pallati 7/1B, 

Kati 2 ], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 4140461 (katermilion e njeqind e dyzete mije e 

katerqind e gjashtedhjete e nje)/ totali i pikëve të marra [_____]  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´. 

  

     

 

[Titullari i Autoritetit Kontraktor] 

ose personi i autorizuar prej tij 

Tomorr Zaimaj 

 

 

 


