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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA SHKODËR 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

Nr._____ Prot                                                                              Shkodër, më  ____.____.2021 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[22.11.2021] 

 

Drejtuar: ”2 N” sh.p.k. NUIS L31615017L. Adresa: PASKUQAN Lagjja "Paskuqan 

Fushe", Rruga "Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Parë, Tiranë. 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-10454-11-05-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës: ”Rikonstruksion i çatisë së shkollës Mes Myselim, Njësia 

Postrribë (zbatim)” 

Fondi limit 1,666,666 (një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtëmijë e 

gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh. 

 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 2 (dy) muaj. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [15.11.2021] 

[163]  

 

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. Operatori ekonomik “Delia Impex” sh.p.k, me NUIS K57123001R, me 

administrator z.Mario Delia. 

Nuk ka paraqitur oferte 

2. Operatori ekonomik „2 N” sh.p.k. NUIS L31615017L, me administrator z. 

Ndrçim Stojku. 
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Ka paraqitur ofertën ekonomike me vlerë 1,493,812 (një milion e katërqind e nëntëdhjetë 

e tre mijë e tetëqind e dymbëdhjetë) lekë pa tvsh. 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm: 

1. Operatori ekonomik “Delia Impex” shpk me NUIS K57123001R, nuk ka paraqitur 

asnjë dokumentacion kualifikues për këtë procedurë prokurimi. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: operatorin ”2 N” sh.p.k. 

NUIS L31615017L me adresë: PASKUQAN Lagjja "Paskuqan Fushe", Rruga 

"Demokracia", Pallati Nr.2, Kati i Parë, Tiranë se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

1,493,812 (një milion e katërqind e nëntëdhjetë e tre mijë e tetëqind e dymbedhjetë) 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 

 

VOLTANA ADEMI 
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