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 BASHKIA MAT  

KRYETARI 

 

Nr._______ Prot.                                                                                        Burrel, më ___.___.2021  

                      

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

  

Drejtuar:   Operatorit Ekonomik: “2 N” Sh.p.k, me numër Nipt-i: L31615017L 
            

                    Adresa: Tiranë, Paskuqan, PASKUQAN, Lagjja “Paskuqan Fushë”, Rruga 

“Demokracia”, Pallati Nr.2, Kati i Parë. 

  

Proçedura e prokurimit: “E Hapur e Thjeshtuar - Punë”, prokurim elektronik  
 

Numri i referencës së proçedurës: REF-10200-11-02-2021 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i rrugëve lidhëse me sheshin në Nj. 

Administrative Komsi, Bashkia Mat”, me fond limit: 2 733 088 (dy milion e shtatëqind e 

tridhjetë e tre mijë e tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH, me afat realizimi: 30 (tridhjetë) ditë 

kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të ndërtimit. 

 

Publikime të mëparshme:  nuk ka patur 
 

Buletini i Njoftimeve Publike: 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. Operatori Ekonomik: “2 N” Sh.p.k.,                                        me numër Nipt-i: L31615017L   
  

      Vlera: 2 699 570 (dy milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) 

lekë pa TVSH 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

S’ka 

 

  * * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,  

 

    Informojmë Operatorin Ekonomik: “2 N” Sh.p.k., me seli: Tiranë, Paskuqan, PASKUQAN, 

Lagjja “Paskuqan Fushë”, Rruga “Demokracia”, Pallati Nr.2, Kati i Parë, me numër Nipt-i: 

L31615017L, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: 2 699 570 (dy milion e gjashtëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) 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 
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