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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

 06/12/2022 

Drejtuar: “GJIKURIA” SHPK me adresë Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, 

Prane Gardes se Republikes, Pallati Kontakt, mbi Union Bank 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-44934-10-10-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksion shkolla e mesme e  Bashkuar Bularat+kopshti 

Bularat,Dropulli i Siperm” me kohëzgjatje 6 (gjashtë) muaj duke fillur nga dita e neserme e punes pas 

nenshkrimit te kontrates. 

 Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [30 Nëntor 2022] [Nr. 164]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favors x   

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

1. BOE : “2T” SHPK dhe “BAJRAMI N” SHPK  me NIPTET respektive: K01731001M 

dhe K02727202O   

Vlera  49,211,602.88 (dyzet e nëntë milion e dyqind e njëmbëdhjë mije e gjashtëqind e dy presje 

tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH. 

2. “GJIKURIA” SHPK                                                          NIPT: J62903456H  

Vlera  53.945.123 (pesëdhjetë e tre milion e nëntëqind e dyzet e pesë mijë e njëqind e njëzet e 

tre) lekë pa TVSH. 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE : “2T” SHPK dhe “BAJRAMI N” SHPK  me NIPTET respektive: K01731001M 

dhe K02727202O  

       Për këto arsye:    

      Nuk plotëson kushtin :  

   Pikën 2.3.3 (c) te kapacitetit teknik, te Kritereve te Vecanta te Kualifikimit, te Dokumentave 

Standarte te Tenderit, ….Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar dhe të figurojnë në 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 



listëpagesat e subjektit, personelin kryesor dhe punonjesit specialistë të kualifikuar, të vërtetuar 

me dëshmi kualifikimi profesionale, certifikata ose diploma ose çertifikata të shkollës profesionale 

përkatëse për secilin specialitet të lëshuar nga institucione të liçensuara nga organet përkatese  

kontrate pune individuale. 

  

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “GJIKURIA” SHPK me adresë Tirane, Njesia 

Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Prane Gardes se Republikes, Pallati Kontakt, mbi Union Bank  se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 53.945.123 (pesëdhjetë e tre milion e nëntëqind e 

dyzet e pesë mijë e njëqind e njëzet e tre) lekë pa TVSH /pikët totale të marra  [100]është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Dropull me adresë Jorgucat, Gjirokaster sigurimin 

e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar 

tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe kontrata do t’i akordohet 

ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme 

prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 

“Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat: Jo (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. 

datë)_______________________________________ 

 

 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Dhimitraq  Toli 

 

 

 


