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BASHKIA MALËSI E MADHE 

KRYETARI 

NJËSIA E PROKURIMIT 

Nr. _____ Prot.                                                                                   Datë:____/____/2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[02.08.2022] 

 

Drejtuar: [ “BOE “Laçaj” shpk me nr. NIPT:  J 67019018 L & AURORA KOSTRUKSION , me 

nr. NIPT:  K 02017003 I, adrese: SHKODER Lagjja Guerrile, Rruga 1 Qershori, godine 2-

kateshe, katiti 1-re, me nr 6/372]  

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-34969-06-30-2022. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Sistemim asfalim rruga Kçar i Poshter, me fond limit 9 784 193 

(nente milion e shtateqind e tetedhjete e kater mije e njeqind e nentedhjte e tre)lek pa TVSH dhe 

11 741 032 (njembedhjete milion e shtateqind e dyzet e nje mije e tridhjete e dy ) lek me tvsh. 

Për vitin 2022: 4 741 032 (katermilion e shtateqind e dyzet e nje mije e tridhjete e dy) lekë me 

tvsh. 

Për vitin 2023: 4 000 000 (kater milion) lekë me tvsh. 

Për vitin 2024: 3 000 000 (tre milion) lekë me tvsh. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini Nr. 94 datë 12 Korrik 2022.  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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: 
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1. “BOE “Laçaj” shpk me nr. NIPT:  J 67019018 L & AURORA KOSTRUKSION , me nr. NIPT:  

K02017003I.  

Vlera  9 448 620 (nente milion e katerqind e dyzet e tete mije e gjashteqind e njezet) leke pa TVSH. 

2. “DELIA IMPEX shpk, numri i NIPT-it: K57123001R   

Vlera  (Pa oferte) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

“DELIA IMPEX shpk, numri i NIPT-it: K57123001R  .  

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:  

Ka mungese te theksuar te dokumentacionit tekniko ligjor. Ka paraqitur vetem dokumentin ” vertetimin 

per xhiron vjetore te 3 viteve te fundit”. 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “BOE “Laçaj” shpk me nr. NIPT:  J 67019018 

L & AURORA KOSTRUKSION , me nr. NIPT:  K 02017003 I, adrese: SHKODER Lagjja Guerrile, 

Rruga 1 Qershori, godine 2-kateshe, katiti 1-re, me nr 6/372], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 9 

448 620 (nente milion e katerqind e dyzet e tete mije e gjashteqind e njezet)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 

 

 

 

 

 


