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Perkatesisht per arsyet e meposhtme:  
NUK KA 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : “Luigj Narkaj me nr. Nipt-i: 
K37507735T, adrese: Shkoder Koplik KOPLIK, kati i I-re, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 
përgjithshme prej  2 462 080 (Dymilionekaterqindegjashtedhjete e dymije e tetedhjete)  lek pa 
TVSH. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Malesi e Madhe , Koplik Malesi e Madhe] 
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e 
marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  
 
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 
të përgjithshme prej [NUK KA] ,siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 19.06.2020 
Ankesa: Jo 
 
 

BASHKIA VLORË 
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

Për: [Shoqëria “DUKA”, NIPT J77411203S, adresa: Lagjja Pavarësia, Rruga Mato Robi, 

Kulla Ferati nr.2, kati 1, Vlorë.] 
 

*** 
 
Procedura e prokurimit: Tender i Hapur (mbi kufirin e lartë monetar) 
 
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-41658-10-30-2019 
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Shërbimi i pastrimit në Qytetin Vlorë”  
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [------------------] [------] 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  
 
Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 
 
1.  Shoqëria “DUKA”                              J77411203S 
Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 
Vlera 581,685,822 (pesëqind e tetëdhjetë e një milionë e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e 
tetëqind e njëzetë e dy) lekë pa tvsh 
 
2.  Shoqëria ”ALKO - IMPEX General Construction”                            K91326028I 
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Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it 
Vlera 543,573,407 (pesëqind e dyzetë e tre milionë e pesëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e 
katërqind e shtatë) lekë pa tvsh 
 
3.  Shoqëria “Ante - Group”                                   J62904100D 
 Emri i plotë i shoqërisë        numri i NIPT-it 
nuk ka paraqitur dokumentacion dhe ofertë 
 
 
Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  
 
1.  Shoqëria ”ALKO - IMPEX General Construction”                            K91326028I  
 Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it 
 
2.  Shoqëria “Ante - Group”                                  J62904100D 
 Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it 
 
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 
1.  Shoqëria ”ALKO - IMPEX General Construction”                                

- Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar me dst 
- nuk ka plotësuar kriterin e vecantë të kualifikimit për sasinë dhe llojet e mjeteve 

 
 

2. Shoqëria “Ante - Group” shpk nuk ka paraqitur dokumentacion dhe ofertë  
 

 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqëria “DUKA”, NIPT 

J77411203S, adresa: Lagjja Pavarësia, Rruga Mato Robi, Kulla Ferati nr.2, kati 1, Vlorë.] se 
oferta e paraqitur, me një vlerë 581,685,822 (pesëqind e tetëdhjetë e një milionë e gjashtëqind 
e tetëdhjetë e pesë mijë e tetëqind e njëzetë e dy) lekë pa tvsh, është identifikuar si oferta e 
suksesshme. 
 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Vlorë, sheshi “4 Heronjtë”, rruga: ”Osman 

Haxhiu”, Njësia e Prokurimit] 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 tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, kontrata do t’i 

akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë 
të përgjithshme prej [___________________________], sic parashikohet në nenin 58 të ligjit për 
prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006 
 
Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 10.02.2020 
Ankesa: Po 
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: Me 
vendimin nr.217/2020 të KPP 


