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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                                        BASHKIA ELBASAN 

DREJTORIA              DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 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 

Drejtuar: “Maliq Haka” p.f. me adresë: ELBASAN Lagjja Luigj Gurakuqi, hotel 

"SKAMPA", kati i 4-ert.  

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur e Thjeshtuar                             

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale per sinjalistiken horizontale dhe 

vertikale rrugore”, me fond limit 2.436.500 (dymilion e katerqind e tridhjete e gjashtemije e 

peseqind ) lekë pa t.v.sh., vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkisë Elbasan për vitin 

2021. 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-09036-10-21-2021 

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. “Maliq Haka” p.f. me Nipt: L32829201A 
Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 1.687.100 (njëmilion e gjashtëqind e 

tetëdhjetë e shtatëmijë e njëqind ) lekë (pa tvsh). 
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2.    “FREDI ELECTRONIC” sh.p.k. me Nipt: K91803020F  
Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 1.839.400 (njëmilion e tetëqind e 

tridhjetë e nëntëmijë e katërqind) lekë (pa tvsh). 

 

3.    “SI.SI-AL sh.p.k” sh.p.k. me Nipt: K72117030P 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 1.983.500 (njëmilion e nëntëqind e 

tetëdhjetë e tremijë e pesëqind) lekë (pa tvsh). 

 

4.    “I.D.K - KONSTRUKSION” sh.p.k. me Nipt: K51408016J 
Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 2.181.000 (dymilion e njëqind e 

tetëdhjetë e njëmijë ) lekë (pa tvsh). 

 

5.    “NGRACAN 1934” sh.p.k. me Nipt: J87602809S 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 2.318.150 (dymilion e treqind e 

tetëmbëdhjetëmijë e  njëqind e pesëdhjetë) lekë (pa tvsh). 

 

6.    “KELVIN KONSTRUKSION” sh.p.k. me Nipt: L52108131G 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 2.321.000 (dymilion e treqind e njëzet e 

njëmijë ) lekë (pa tvsh). 

 

7.    “Signs & Road Safety Solutions” sh.p.k. me Nipt: L62228020U 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 2.339.052 (dymilion e treqind e tridhjetë 

e nëntëmijë e pesëdhjetë e dy) lekë (pa tvsh). 

 

 Operatorë ekonomikë të skualifikuar nuk ka. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Maliq 

Haka” p.f. me adresë: ELBASAN Lagjja Luigj Gurakuqi, hotel "SKAMPA", kati i 4-ert, se 

oferta e paraqitur me vlerë  1.687.100 (njëmilion e gjashtëqind e tetëdhjetë e shtatëmijë e 

njëqind ) 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 

 

 

 

                                                                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR  

                                                                         PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

                                                                                                                   ZV.KRYETARI 

                                                                                                   Irland Sina 
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