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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                                        BASHKIA ELBASAN 

AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE  

REJTORIA E PROKURIMEVE PUBLIKE 

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 TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

Nga: Agjencia e Shërbimeve Publike, Bashkia Elbasan adresa: Lagjja “Shkumbini”, 

Elbasan. 

 

Drejtuar: “FLED” sh.p.k me adresë: Berat Kozare HAVALEHAS Lagjja" Havaleas", rruga 

Ura e kozares Kuçovë, godinë private 1- katëshe, Nr.307. 

 

Procedura e prokurimit: “Proçedurë e hapur e thjeshtuar”. 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-56322-01-19-2023 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: "Veshje betoni ne kanale ujitese  ne zonat rurale", me 

fond limit: 4,924,535 (katërmilion e nëntëqind e njëzet e katërmijë e pesëqinqind e tridhjetë 

e pesë) lekë (pa tvsh) vënë në dispozicion nga nga Buxheti i Agjencisë së Shërbimeve 

Publike, Bashkia Elbasan, dhe me afat për kryerjen e punimeve 60 ditë 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 ne kosto    

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.  “FLED” sh.p.k me Nipt: K17621104C 
 

Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 4.759.463 (katërmilion e shtatëqind e 

pesëdhjetë e nëntëmijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tre) lekë (pa tvsh). 
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  2.   “SARK” sh.p.k me Nipt: K52531415H 

  

 Vlera e paraqitur në procedurën e prokurimit është 4.786.840 (katërmilion e shtatëqind e 

tetëdhjetë e gjashtëmijë e tetëqind e dyzet ) lekë (pa tvsh). 

 

Operatorë ekonomikë te skualifikuar nuk ka. 

 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin: “FLED” sh.p.k me 

Nipt: K17621104C, me adresë: Berat Kozare HAVALEHAS Lagjja" Havaleas", rruga Ura 

e kozares Kuçovë, godinë private 1- katëshe, Nr.307, se oferta e paraqitur, me një vlerë 

totale prej 4.759.463 (katërmilion e shtatëqind e pesëdhjetë e nëntëmijë e katërqind e 

gjashtëdhjetë e tre) lekë (pa tvsh), është identifikuar si oferta e suksesshme. 
 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Elbasan adresa: rruga “Qemal Stafa”, 

Elbasan sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 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)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të Procedurës: 

 

PO    JO  

 

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

 

Konceptoi: E. Sanço 

 

 

 

                                                               TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR                                                      

                                                                             Drejtori i Përgjithshëm i ASHP 

                                                                                          Edvin Palloshi                                                           

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al

