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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                                        BASHKIA ELBASAN 

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

 

Nr._______Prot                               Elbasan, më  ___ / ___ / 2021 

 

 

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike. 

 

AGJENCISË së PROKURIMIT PUBLIK 

T I R A N Ë 

 

NJOFTIMI I FITUESIT 

                                                                                      

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

 

Drejtuar: “Erald-G” sh.p.k. me adresë: fshati "Herbel", Maqellarë, banesë 2-katëshe, Dibër. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Proçedurë e hapur e thjeshtuar”. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-08084-10-13-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti II : Mbikëqyrje e objektit "Rikonstruksioni i shesheve 

të pallateve 650, 651, 652, 653 në lagjen Partizani”, me fond limit 389,532 (treqind e 

tetëdhjetë e nëntëmijë e pesëqind e tridhjetë e dy) lekë pa t.v.sh., vënë në dispozicion nga 

Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 2021, me afat 3 muaj për kryerjen e shërbimit. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): 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 këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1.   “Erald - G” sh.p.k.  me Nipt: K 36306784 K 

 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 344,480 (treqind e dyzet e katërmijë e 

katërqind e tetëdhjetë) lekë (pa tvsh). 
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2. "MAK Studio" sh.p.k.  me Nipt: L 01422017 O 
 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 331.465,18 (treqind e tridhjetë e njëmijë e 

katërqind e gjashtëdhjetë e pesë presje tetëmbëdhjetë) lekë (pa tvsh). 

 

3. "Unitec - Studio” sh.p.k. me Nipt: K 72316010 C  
 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 344.691,1 (treqind e dyzet e katërmijë e 

gjashtëqind e nëntëdhjetë e një presje një) lekë (pa tvsh). 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Ofertuesi  “MAK Studio” sh.p.k  me Nipt: L 01422017 O 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

1.  Ofertuesi “MAK Studio” sh.p.k skualifikohet për arsye se: Bazuar në rekomandimin e 

Agjensisë së Prokurimit Publik “Rekomandim mbi mënyrën e përcaktimit të tarifave të 

specifikuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 354, datë 11.05.2016 “Për 

miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje 

dhe kolaudim”, ky operator ka ofertuar me çmim më të ulët se vlera minimale e lejuar (në 

këtë rast 344,400 (treqind e dyzet e katermije e katerqind) lekë (pa t.v.sh), ndaj komisioni 

i vlerësimit të ofertave vendosi ta skualifikojë OE “MAK Studio” sh.p.k. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “Erald - G” sh.p.k. me 

adresë: fshati "Herbel", Maqellarë, banesë 2-katëshe, Dibër, se oferta e paraqitur, me vlerë 

totale prej 344,480 (treqind e dyzet e katërmijë e katërqind e tetëdhjetë) 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.  

 

 

 

                                                                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                         PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

 

                                                                                                                   ZV.KRYETARI 

                                                                                                    Irland Sina 
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