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Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax  00355  511 2 21 70  E-Mail  info@kruja.gov.al 

 

_________ _________ 
REPUBLIKA E SHQIPERISË 

BASHKIA KRUJË 

(NJESIA E PROKURIMIT PUBLIK) 

 

Nr .________Prot.                                                                            Krujë,  më 23.11.2021 

 
Shtojca 12  

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

 Datë, [   23.11.2021] 

 

Për: [‘’2 N’’sh.p.k me adrese PASKUQAN Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga "Demokracia", 

Pallati Nr.2, Kati i Pare me administrator Z  Ndriçim Stojku me nr  NIPT-i L31615017L] 

 

 Procedura e prokurimit/lotit:Procedure e Hapur e Thjeshtuar. 

 Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-09627-10-27-2021 

 Fondi limit: 2’570’064 (dymilion e peseqind e shtatedhjete mije e gjashtedhjete e 

kater) lekë pa t.v.sh,  vënë në dispozicion nga Te ardhurat e Bashkise. 

 Burimi Financimit:Të Ardhurat e Bashkisë Krujë. 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rrethim e sistemim i varrezave publike, Krastë,  

Krujë”. 

 

 Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 24  (njezet e 

kater) dite  nga data e fillimit te punimeve. 

 Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini Nr. 158 datë 1 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. ‘’2 N’’sh.p.k me adrese PASKUQAN Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga "Demokracia", 

Pallati Nr.2, Kati i Pare me administrator Z  Ndriçim Stojku me nr  NIPT-i L31615017L. 

 Vlera e ofertes ekonomike = 1’823’282(njemilion e teteqind e njezet e tre mije e dyqind e 

tetedhjete e dy ) leke pa t.v.sh  
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Adresa Qendër Krujë ,Tel./Fax  00355  511 2 21 70  E-Mail  info@kruja.gov.al 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

                        Shenim-Nuk ka operatore ekonomik te skualifikuar 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [‘’2 N’’sh.p.k me adrese PASKUQAN 

Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga "Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Pare me administrator Z  

Ndriçim Stojku me nr  NIPT-i L31615017L], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  

[1’823’282(njemilion e teteqind e njezet e tre mije e dyqind e tetedhjete e dy ) leke pa 

t.v.sh] / totali i pikëve të marra [nuk ka vleresim me pike ] 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´. 

Shenim : Ne referim te nenit  96/2/b,  te ligjit 162/2020  “Për Prokurimin Publik ‘’, nuk 

aplikohet dizpozitat per periudhen e pritjes se ankimeve administrative . 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Kruje , Sheshi Mustafa Merlika(Kruja ), Kati i 

II Zyra e Prokurimeve Publike ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 5(pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj,  dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar 

me një vlerë të përgjithshme prej [nuk ka ofertues te tjere te klasifikuar], siç parashikohet në nenin 83 

të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

 
                                                                TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

 

                                                               ARTUR BUSHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konceptoi:G.Halili 

Nr ekzemplareve :3k 
Nr fl:2 
 


