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BASHKIA MALËSI E MADHE 

KRYETARI 

NJËSIA E PROKURIMIT 

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

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[05.10.2022] 

 

Drejtuar: [ SMO VATAKSI shpk me nr. NIPT:  L47022001J, adrese:Shkoder Berdice BELTOJE 

Rruga Nacionale Shkodër Lezhë, KM – 4, godine I-kateshe me nr pasurie 82/24, zona kadastrale 

1148]  

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur, e thjeshtuar. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-42528-09-20-2022. 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Sistemim Asfaltim i Rruges Cenaj Rrogom, me fond limit 10 603 415 

(dhjete milion e gjashteqind e tri mije e katerqind e pesembedhjet)lek pa TVSH dhe 12 724 

098(dymbedhjete milion e shtateqind e njezet e kater mije e nentedhjete e tete) lek me tvsh. 

Për vitin 2022: 3 724 098 ( tre milion e shtateqind e njezet e kater mije e nentedhjete e tete) lekë 

me tvsh. 

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

Për vitin 2024: 5 000 000 (pese milion) lekë me tvsh. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini Nr. 131 datë 26 Shtator 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: 

 



________________________________________________________________________________________________________ 

Adresa:Koplik-Qender                                             tel:021122650/2651                                              e-mail:bashkiamalesiemadhe@hotmail.com 

 

1.  SMO VATAKSI shpk me nr. NIPT:  L47022001J 

Vlera  10 383 140 (dhjete milion e treqind e tetedhjete e tri mije e njeqind e dyzet) leke pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

- Nuk ka 

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:  

Nuk ka 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “SMO VATAKSI shpk me nr. NIPT:  

L47022001J, adrese:Shkoder Berdice BELTOJE Rruga Nacionale Shkodër Lezhë, KM – 4, godine I-

kateshe me nr pasurie 82/24, zona kadastrale 1148, me nr 6/372], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 

10 383 140 (dhjete milion e treqind e tetedhjete e tri mije e njeqind e dyzet) leke pa TVSH / totali i pikëve 

të marra [_____]  është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

TONIN  MARINAJ 

 

 

 


