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BASHKIA MALËSI E MADHE 

KRYETARI 

NJËSIA E PROKURIMIT 

Nr. _____ Prot.                                                                                   Datë:____/____/2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[19.11.2021] 

 

Drejtuar: [BOE MICULI shpk, me nr. NIPT-i: K67313002F & EVEREST shpk me nr. NIPT-i: 

J78311921L me adrese: SHKODER Lagjja Tre Heronjte, Rruga Marin Biçikemi, godine 2-

kateshe, kati II-te, nr 7/532-N9.]  

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-09914-10-29-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Mirembajtje objektesh 2021, me fond limit 13 890 222 (trembedhjete 

milion e teteqind e nentedhjete mije e dyqind e njezet e dy)  Lek pa TVSH]. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini Nr. 161 datë 8 Nëntor 2021.  

 

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 MICULI shpk, me nr. NIPT-i: K67313002F & EVEREST shpk me nr. NIPT-i: J78311921L.  

Vlera  13 163 208 (trembedhjete milion e njeqind e gjashtedhjete e tri mije e dyqind e tete) leke pa TVSH. 

 

2.NIKA shpk, me nr. NIPT-i:J76705047U. 
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Vlera 13 471 122 (trembedhjete milion e katerqind e shtatedhjete e nje mije e njeqind e njezet e dy) leke 

pa tvsh. 

 

3. DELIA IMPEX shpk, me nr. NIPT-i: K57123001R. 

Vlera (Pa oferte) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. DELIA IMPEX shpk, me nr. NIPT-i: K57123001R 

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:  

Mungese e theskuar dokumentacioni.Ka paraqitur vetem vertetim xhiroje. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE MICULI shpk, me nr. NIPT-i: 

K67313002F & EVEREST shpk me nr. NIPT-i: J78311921L me adrese: SHKODER Lagjja Tre Heronjte, 

Rruga Marin Biçikemi, godine 2-kateshe, kati II-te, nr 7/532-N9.], se oferta e paraqitur me vlerë totale 

prej 13 163 208 (trembedhjete milion e njeqind e gjashtedhjete e tri mije e dyqind e tete) leke pa TVSH / 

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 

TONIN  MARINAJ 

 

 

 

 

 


