
 

 
REPUBLIKA SHQIPERISE 
BASHKIA  RROGOZHINE 

Adresa : Bashkia Rrogozhinë , Lgj. nr. 1,Rr. “ Kavajës”, Blloku “12 Shtatori” Tel/Fax 05772031 

 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 
 

Data. 07.09.2016 

Nga: Bashkia Rrogozhine 

Për: “Company Riviera 2008“ sh.p.k  me. Nipti: K81716011V, adresa: Rruga Nacionale Kamez-
Fushe Kruje, Kthesa e Valiasit, Nr.1,  Zk 2066, Nr. Pasurie 2066, Kamez ,Tirane. 

Procedura e prokurimit: E hapur. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rivitalizimi urban i qendres se qytetit, Rrogozhine”.  
 
Fondi limit per kete prokurim eshte: 124.997.358 (njeqind e njezetekater milion e nenteqind e 
nentedhjete e shtate mije e treqind e pesedhjete e tete)  leke pa T.v.sh.                                                           
 
Burimi i te ardhurave : Buxheti i Shtetit. 
 
 Afati per kryerjen e punimeve 180 dite nga lidhja e kontrates. 
 

Data e zhvillimit se procedures se prokurimit- 25.08.2016 ora 09.00. 

 

Publikime të mëparshme (po): Buletini i Njoftimeve Publike nr.32 date [15.08.2016]  

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 

1. Oferta e shoqerise,” Company Riviera 2008” shpk, me nr. Nipti: K81716011V, me vlere te 
ofruar: 124.986.479 (njeqind e njezet e kater milion e nente qind e tetedhjete e gjashte 
mije e katerqind e shtatedhjete e nente) leke pa tvsh. 

 
 
Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 

   

Perkatesisht per arsyet e meposhtme: Nuk ka ofertues te skualifikuar.  
 

* * * 

1.  Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  operatorin ekonomik , 
“Company Riviera 2008“ sh.p.k  me. Nipti: K81716011V, adresa: Rruga Nacionale Kamez-
Fushe Kruje, Kthesa e Valiasit, Nr.1,  Zk 2066, Nr. Pasurie 2066, Kamez ,Tirane, se oferta 
e paraqitur , me një vlerë të përgjithshme prej: 124.986.479 (njeqind e njezet e kater milion 
e nente qind e tetedhjete e gjashte mije e katerqind e shtatedhjete e nente) leke pa tvsh, 
eshte identifikuar si oferta e suksesshme, rrjedhimisht jeni te lutur te paraqisni prane, Adresa: 
Bashkia Rrogozhine, Lagjia Nr.1, Rruga Kavajes, kopjen e nënshkruar të formularit të 
kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 
(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  Në rast se nuk pajtoheni me këtë 



 

 

kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj 
(nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin 
përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej: [],siç 
parashikohet në nenin 58, të ligjit nr. 9643, date 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, te  
ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  30.08.2016 

 

Ankesa: Nuk ka. 

 

 

 

 

 

 

KRYETARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Beqir NUREDINI 
 
 


