
__________________________________ __________________________________ 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

BASHKIA LIBRAZHD 

          SEKTORI JURIDIK DHE I  PROKURIMEVE PUBLIKE 

Nr.________Prot                                                                                      Librazhd, me 23.09.2022.           

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Drejtuar: “ASI – 2A CO” SH.p.k  me nr.NIPTI:  K53002402C  me adrese : “FIER , Rruga 

Skenderbeu, Lagjia Bishanake, pallati nr 18, hyrja nr. 6.”   

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur e thjeshtuar - pune.   

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-40177-08-30-2022. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  “ Rikonstruksion i Kanaleve Vaditese ne Bashkine 

Librazhd ”.  

Fondi limit : 9 999 998,5 (nente milion e nenteqind e nentedhjete e nente mije e nenteqind e 

nentedhjete e tete pike pese) leke pa tvsh. 

 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 40  dite.  

Kodet CPV : Riparime ne veprat ujitese. 

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

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: 

1. “ASI – 2A CO” SH.p.k  me nr.NIPTI:  K53002402C, me oferte ekonomike 9 523 375  

(nente million e peseqind e njezet e tre mije e treqind e shtatedhjete e pese)  leke pa tvsh.  

2.  “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE”shpk , me nr.NIPTI : 

K81314023A , me oferte ekonomike 8 387 712  (tete million e treqind e tetedhjete e 

shtate mije e shtateqind e dymbedhjete) leke pa tvsh.  

 

Eshte skualifikuar  Operatori Ekonomik  i  meposhtem :  

1. “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE”shpk , me nr.NIPTI : 

K81314023A . 

Per arsyet si me poshte vijon:  



- OE  “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE”shpk , me nr.NIPTI : 

K81314023A,  nuk ka arritur te paraqese ne SPE dokumentacion qe verteton mbushjen e  

plote te kriterit te vecante te kualifikimit pika 3.1  te DST.  

 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  OE “ ASI – 2A CO” SH.p.k  me 

nr.NIPTI:  K53002402C  me adrese : “FIER , Rruga Skenderbeu, Lagjia Bishanake, pallati nr 

18, hyrja nr. 6.”  me oferte ekonomike 9 523 375  (nente million e peseqind e njezet e tre mije 

e treqind e shtatedhjete e pese)  leke pa tvsh / totali i pikëve të marra [_____] është 

identifikuar si Oferta e suksesshme bazuar ne oferten ekonomike me te favorshme bazuar ne 

çmim(renditur ne vend te pare) .  

 

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´. 

 

 

SEKRETARI I PERGJITHSHEM 

BAJRAM PISHKASHI 


