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_________ _________ 
REPUBLIKA E SHQIPERISË 

BASHKIA KRUJË 

 (NJËSIA 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: ‘’ Procedure e Hapur e Thjeshtuar ‘’. 

 Numri i referencës së procedurës : REF-09814-10-28-2021  .                                                                                                      

 Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim-asfaltim i rrugëve "Çlirimi" e "5 Maji", 

lagja SMT, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë ’’. 

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

e kater  ) dite  nga data e fillimit te punimeve.. 

 Fondi limit : 5’033’004 (pesemilion e tridhjete e tremije e kater ) lekë pa t.v.sh, vënë 

në dispozicion nga të Ardhurat e Bashkisë Krujë. 

 Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): 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. ’’BAMI’’ sh.p.k, me adrese ne Fushe Krujë Kameras me administrator Z. Gëzim Marku, 

me NIPT J94416206R.   

 Vlera e ofertes ekonomike = 4’351’133( katermilion e treqind e pesedhjete e nje mije 

e njeqind e tridhjete e tre  ) leke pa t.v.sh . 
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2. ‘’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 = 2’961’306 ( dymilion e nenteqind e gjashtedhjete e nje 

mije e treqind e gjashte ) leke pa t.v.sh  

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm 

Nuk ka operatore ekonomike te  skualifikuar ne kete procedure prokurimi . 

Nderkohe qe kualifikohen per plotesim te kritereve te pergjithshme dhe te vecanta keto operatore 

ekonomike te rendituar sipas kriterit percaktues te ofertes fituese cmimi me ulet, operatoret 

ekonomik si vijon: 

 

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 = 2’961’306 ( dymilion e nenteqind e gjashtedhjete e nje 

mije e treqind e gjashte ) leke pa t.v.sh  

 

2) ’’BAMI’’ sh.p.k, me adrese ne Fushe Krujë Kameras me administrator Z. Gëzim Marku, 

me NIPT J94416206R.   

 Vlera e ofertes ekonomike = 4’351’133( katermilion e treqind e pesedhjete e nje mije 

e njeqind e tridhjete e tre  ) leke pa t.v.sh . 

 

 

* * * 

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 një vlerë 

të përgjithshme prej [2’961’306 ( dymilion e nenteqind e gjashtedhjete e nje mije e treqind e 

gjashte ) leke pa t.v.sh], / pikët totale të marra  [SKA ] 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  

 

                                                                       ARTUR BUSHI 

 
 
Konceptoi:G.Halili 
 

Nr ekzemplareve:2k 

Nr Fleteve:3fl 


