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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA SHKODËR 

NJËSIA E PROKURIMIT 

 

Nr._____ Prot                                                                      Shkodër, më  ____.____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[21.10.2022] 

 

Drejtuar: ”B.M-Konstruksion” sh.p.k. NUIS J66703048R.Adresa:Shkoder,Zona 

Industriale, Rruga Filip Parruca, zona kadastrale 8593, nr. pasurie 14/147 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-42542-09-20-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  

Objekti i kontratës: ” Sherbime për riparime dhe mirëmbajteje të godinave 

administrative ” 

Fondi limit 3,327,457(Tremilion e treqind e njezet e shtatemije e katerqind e pesedhjete 

e shtate) 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 [26.09.2022] 

[131]  

 

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. Operatori ekonomik ”B.M-Konstruksion” sh.p.k. me NUIS J66703048R, me 

administrator z. Mark Gjeka. 

Vlera 3,160,893 leke pa tvsh(Tremilion e njeqind e gjashtedhjetemije e teteqind 

e nentedhjete e tre) 

 

Nga pjesërmarrësit nuk  ka ofertues te skualifikuar 
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*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: operatorin ”B.M-

Konstruksion” sh.p.k. me NUIS J66703048R, me administrator z. Mark Gjeka. me 

adresë: Shkoder,Zona Industriale, Rruga Filip Parruca, zona kadastrale 8593, nr. pasurie 

14/147 se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 3,160,893 (Tremilion e njeqind e 

gjashtedhjetemije e teteqind e nentedhjete e tre lekë pa tvsh është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

Sipas përcaktimeve në nenin 96,  pika 2,të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për 

Prokurimin Publik´, në rastin e procedurave me një ofertues të vetëm, i cili është 

kualifikuar dhe shpallur fitues nuk zbatohet periudha e pritjes për nënshkrimin e 

kontratës. 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

BARDH SPAHIA 
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