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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 DIMAL 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Nr _____ Prot                           Urë Vajgurore ___/____/2022 

 

Shtojca 13  

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 [30.12.2022] 

Drejtuar: [Bashkimi i operatorëve ekonomikë  Koloseu sh.p.k, nipt  J72603129H, Berat Ura 

Vajgurore URA VAJGURORE Lagjja"18 Shtatori",pallat 8-katësh,pranë qendres, &  Fled sh.p.k, 

nipt  K17621104C, Berat Kozare HAVALEHAS Lagjja" Havaleas", rruga Ura e kozares Kuçovë, 

godinë private 1- katëshe, Nr.307] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e Hapur, Punë 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-40445-09-01-2022 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: 

[Objekti: “Rikonstruksion i Rrugës Sheq-Gajdë”, kohëzgjatja 28 ditë] 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim 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  Koloseu sh.p.k & Fled sh.p.k   NIPT J72603129H &  nipt  K17621104C  

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  57 305 850  lekë (pesëdhjetë e shtatë milion e treqind e pesë mijë e tetëqind e pesëdhjetë) 

lekë pa tvsh       
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2. 

BOE Llazo  sh.p.k & VIANTE 

KONSTRUKSION SH.P.K, & EURO-

ALB sh.p.k  

NIPT K24218401K & NIPT K47103804L 

& NIPT K66613407H   

Vlera  37 414 293  lekë (tridhjetë e shtatë milion e katërqind e katërmbëdhjetë mijë e 

dyqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa tvsh  

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. BOE Llazo  sh.p.k & VIANTE 

KONSTRUKSION SH.P.K, & EURO-

ALB sh.p.k  

NIPT K24218401K & NIPT K47103804L 

& NIPT K66613407H   

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it         

 

Arsyet e mëposhtme:  

Oferta e paraqitur nga ky bashkim operatoresh ekonomikë rezultoi anomalisht e ulët. Pasi shqyrtoi 

dhe verifikoi Argumentimin e Ofertës dhe dokumentacionin shoqërues të tij, KVO vendosi 

Refuzimin e “Argumentim oferte” nga  BOE “ sh.p.k duke vleresuar se  analizat e cmimeve të 

dërguara nga  BOE  nuk garantojnë ndërtimin e këtij objekti me cilësinë e kërkuar, konform 

kushteve teknike të zbatimit.  

  

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Bashkimin e operatorëve 

ekonomikë  Koloseu sh.p.k, me adresë Berat Ura Vajgurore URA VAJGURORE Lagjja"18 

Shtatori",pallat 8-katësh,pranë qendres, &  Fled sh.p.k, me adresë Berat Kozare HAVALEHAS 

Lagjja" Havaleas", rruga Ura e kozares Kuçovë, godinë private 1- katëshe, Nr.307], se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 57 305 850  lekë (pesëdhjetë e shtatë milion e treqind e pesëmijë e 

tetëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Kontraktor Bashkia Dimal] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi.  
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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”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të Procedurës: 

  

PO    JO 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

 JULIANA MEMAJ  

 

 


