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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                                        BASHKIA ELBASAN 

DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

    DREJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIK 

E 

Nr._________ Prot.                              Elbasan, më____.____. 2023 

 

LËNDA: Dërgim njoftimi i fituesit për botim në Buletinin e Njoftimeve Publike. 

 

AGJENCISË së PROKURIMIT PUBLIK 

T I R A N Ë 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT (PARAPRAK) 

 

Nga: Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, Elbasan. 

Drejtuar: BOE “METEO”. Sh.p.k & "Shendelli" Sh.p.k  

“METEO”. Sh.p.k me adresë: Fshati Cekin, Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan, Gramsh. 

“Shendelli”. Sh.p.k me adresë: lagjja "Kastrioti", Rruga "Andon Profka" 2 kullat, Fier. 

 

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-51384-11-25-2022 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rivitalizim urban i qendrës së Gjinarit dhe 

Fushëkuqes”, me fond limit: 83’555’051 (tetëdhjetë e tremilion e pesëqind e pesëdhjetë e 

pesëmijë e pesëdhjetë e një) lekë (pa tvsh) lekë pa t.v.sh  vënë në dispozicion nga Buxheti i 

Bashkisë Elbasan, dhe me afat për kryerjen e punimeve 8 muaj nga data e lidhjes së 

kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [data] [nr] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar  

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. BOE “METEO”. Sh.p.k  me Nipt: L26310801C & "Shendelli" Sh.p.k me Nipt: 

K07924803N 
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Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 81,050,738 (tetëdhjetë e njëmilion e 

pesëdhjetë mijë e shtatëqind e tridhjetë e tetë) lekë (pa tvsh). 

 

2. “LEON KONSTRUKSION” Sh.p.k  me Nipt: K71820009I 

 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 81.056,456,56 (tetëdhjetë e njëmilion e 

pesëdhjetë e gjashtëmijë e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë presje pesëdhjetë e gjashtë) lekë 

(pa tvsh). 

 

 

Ofertues të skualifikuar nuk ka. 

 

 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: BOE “METEO”. 

Sh.p.k  me Nipt: L26310801C & "Shendelli" Sh.p.k me Nipt: K07924803N, me adresë: 

“METEO”. Sh.p.k me adresë: Fshati Cekin, Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan, Gramsh, 

“Shendelli”. Sh.p.k me adresë: lagjja "Kastrioti", Rruga "Andon Profka" 2 kullat, Fier, se 

oferta e paraqitur, me një vlerë totale prej 81,050,738 (tetëdhjetë e njëmilion e pesëdhjetë 

mijë e shtatëqind e tridhjetë e tetë) lekë (pa tvsh), është identifikuar si fitues (paraprak) i 

procedurës së prokurimit. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik". 

 

 

 

 

                                                            TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                      PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

                                                                                           Zv.Kryetari 

                                                                                      Aulona Bylykbashi 
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