
                                                                     BASHKIA       BULQIZE 
                                                               AUTORITETI        KONTRAKTOR 
_____________________________________________________________________________________ 
Adresa : Lagjia Minatori Bulqizë, Albania                                               email.bashkiabulqize@bulqiza.gov.al. 

                             FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (Perfundimtar) 

Nr__________Prot                                                                                              Bulqize me ___/___/2023 

 

Drejtuar:SHPK  “ ALB-KON” me Nipt-I  K 06626411 C me Adrese :DiberBulqize BULQIZE Lagjja e Re 

Procedura e prokurimit/lotit:E Hapur  e thjeshtuarme mjeteelektronike. 

 

Numri i procedurës REF- 55229-12-28-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:“Sistemim Asfaltim I Rruges Lagja Kulle  Okshatine” 

Kohezgjatja e Kontrates 59DITE. 

 

Publikimet e mëparshme   NUK KA 

 

 Buletini i Njoftimeve Publike numer 10 date 30/01/2023 

 

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-SHPK  “ 2AF  ALBANIA GROUP “ Me Nipt-I    L 32005501  M  me vlere 8 851 396(Tetemilion e 

teteqindepesedhjeteenjemijeetreqindenentedhjete e gjashte) leke pa tvsh. 

2-SHPK  “ ALB-KON   “ me Nipt-I   K 06626411 C me vlere9 096 000 (Nentemilion e nentedhjete e 

gjashtemije)leke pa tvsh. 

        3-SHPK   “SARK  “me Nipt-I   K 52531415 H me  vlere 9 235 352 (Nentemilion e dyqinde 

tridhjeteepesemije e treqindepesedhjeteedy)leke pa tvsh 

       4-SHPK“SELAMI”  me NIPT-I J77304706L me vlere9 323 724(Nentemilion e treqind e njezete 

tremije e shtateqind e dyzet e kater)leke pa tvsh . 

mailto:email.bashkiabulqize@bulqiza.gov.al


 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1-SHPK   2AF  ALBANIA GROUP  Me Nipt-I    L 32005501  M  me vlere 8 851 396(Tetemilion e 

teteqindepesedhjeteenjemijeetreqindenentedhjete e gjashte) leke pa tvsh. 

-OperatoriEkononomiknukkapermbushurkriteretevecanta  per kualifikim. 

 
-Operatorinukkaparaqiturgrafikun e punimevesipas pikes 7.1 
 
 

*  *  * 

 

Duke iureferuar procedures sëlartpërmendur, SHPK “  ALB-KON “   me Nipt-I   K 06626411 C  

me Adrese :DiberBulqize  BULQIZE  Lagjja e Re.se oferta e paraqitur me vlerëtotaleprej9 096 000 

(Nentemilion e nentedhjete e gjashtemije)leke pa tvsh./ totali I pikëvetëmarra [_____] 

ështëidentifikuarsiOferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Bulqize  sigurimin e kontratës, 

siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5(pese) 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), siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO  X 

 

TITULLARI I AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

KRYETARI 

LEFTER  ALLA 

 

 


