
  

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT PERFUNDIMTAR  

 

 

[27.01.2023] 

 

Drejtuar: [Shkelqimi 07 shpk me nipt K68121808W me adrese Belishove, Mallakaster perfaqesuar 

nga administratori Shkelqim Kapllanaj me oferte 32000 000 leke pa tvsh dhe 38 400 000 leke me 

tvsh   ] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Hapur-Pune 

Numri i procedurës / referenca  52475-12-07-2022 

  Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti:Asfaltim rruge e brendeshme Kocul  

, me fond limit 53 905 397 leke  

  Kohëzgjatja e kontratës eshte 180 dite nga lidhja e kontrates  

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

 

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.  Shkelqimi 07 shpk me nipt K68121808W me adrese Belishove, Mallakaster perfaqesuar 

nga administratori Shkelqim Kapllanaj me oferte 32000 000 leke pa tvsh dhe 38 400 000 

leke me tvsh. 

2. Avduli shpk me nipt J66703306O me adrese Vlore, lagja 10 korriku, rruga Perlat Rexhepi  

object 3 katesh , nr 4 kati 1 me oferte 34 016 470.40 leke pa tvsh dhe 40 819 764 .48 leke 

me tvsh  

3. B 93II shpk me nipt L52209050O me adrese Tirane, njesia Bashkiake nr 5, rruga Ismail 

Qemali, pall nr 3/162, kati 4 , ap 10 me oferte 35 842 850 leke pa tvsh dhe 43 011 420 me 

tvsh 

4.  BOE Colombo shpk & Ndertimi shpk me nipt J82916489E & K11325002C me adresë 

Lagjja Kryengritja E Fierit, Rruga dhe Ndertimi ,me adresë Rruga E Durrësit, Apartamenti 

Nr.3, Zona Kadastrale Nr.8310, Numër Pasurie 10/178/Nd+13, (Zyrë), Tiranë me oferte 

42 999 996 leke pa tvsh dhe 51 599 995 leke me tvsh 



5. BOE Grand Konstruksion M shpk & Fled shpk me nipt L38109801T & K17621104C me 

adrese Ballsh , Lagja 5 Shkurti dhe Fled me adrese Kucove , Rruga Ura e Kozares, Godine 

private nje kateshe me oferte 36 664 200 leke pa tvsh dhe 43 997 040 leke me tvsh 

6. NG Struktures shpk me nipt L79326502O me adrese Gjirokaster Tepelene , lagja Selam 

Musai , rruga Dule Dalani nr pas 14/324, zk 3574 , kati II me oferte 33 708 229leke pa 

tvsh dhe 40 449 875 leke me tvsh 
 

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

 Nuk ka ofertues te skualifikuar  

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shkelqimi 07 shpk me nipt K68121808W 

me adrese Belishove, Mallakaster perfaqesuar nga administratori Shkelqim Kapllanaj ], se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 32 000 000 [Tridhjete e dymiljon  leke pa t.v.sh dhe 38 400 000 tridhjete e 

tetemiljon e katerqindmije leke me t.v.sh    është identifikuar si fitues   i procedurës së prokurimit. 

 

 Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Selenice ,zyra e Prokurimeve ] sigurimin e kontratës, 

siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 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”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    Jo  x    

 

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

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të Procedurës: 

  

PO    JOx 

[TITULLARI I AUTORITETIT /ENTIT KONTRAKTOR] 

                             Pellumb Binaj  

 



  

 

 


