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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA HIMARË 

Nr.____Prot                                         Himarë më___.___.2022 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[Data 23.11.2022] 

 

Drejtuar: Bashkimit të Operatorëve ekonomik  “IMPLEX” shpk me NIPT: M17121202C  dhe  

“KOLA INVEST " shpk me NIPT: K93103401G, me përfaqsues të bashkimit të operatorëve 

ekonomik, OE “IMPLEX” shpk. 

Adresa: Vlore Vlore VLORE Lagjja Lef Sallata, Pallati i ri Kollozi, Kati II 

 

Procedura e prokurimit/lotit:  “E Hapur e thjeshtuar”. 

Numri i procedurës/referenca e Lotit:  REF-43896-09-29-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Sistemimi i Prrenjëve drejt Lagjes Spile, Himarë”;  

Kohëzgjatja e kontratës:  60 (gjashtëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. 

Buletini i njoftimeve publike : Buletini Nr. 139 datë 10 Tetor 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 kan marrë pjesë vetem një operator 

ekonomik : 
 

1. BOE  “IMPLEX” shpk me NIPT: M17121202C  dhe  “KOLA INVEST " shpk 

 -Oferta ne vleren prej  9,636,077 (nëntë milionë e gjashteqinde etridhjete e gjashte mije e 

shtatedhjete e shtate leke) pa tvsh . 

 

 

Operator ekonomik te skualifikuar: 

Ska 

* * * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE  “IMPLEX” shpk me NIPT: 

M17121202C  dhe  “KOLA INVEST " shpk, me përfaqsues të bashkimit të operatorëve ekonomik, 

OE “IMPLEX” shpk, me adresë: Vlore Vlore VLORE Lagjja Lef Sallata, Pallati i ri Kollozi, Kati 

II , se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  9,636,077 (nëntë milionë e gjashteqinde etridhjete e 

gjashte mije e shtatedhjete e shtate leke) pa tvsh , është identifikuar si Oferta e suksesshme qe I 

ploteson kriteret ligjore, teknike dhe ekonomike. 

  

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´. 

 

 

KRYETARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

____________________ 

 

Blerina Bala 

 


