
 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA VAU DEJËS 

_________________________________________________________________ 

Nr._____.Prot                                                                               Date 10.11.2016 

 

Shtojca 14      

  FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 [Data 10.11.2016] 

Për: “ALB TIEFBAU” shpk,, NIPT J66703049C, Adresa: Shkodër, lagjja Qemal 

Stafa, Rruga Studenti, Sheshi 2 Prilli,, Pallati Fishati 2. 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim,  pune. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Sistemim, asfaltim, rrugës së varrezave Rranxa dhe 

Melgushë”, .me vlere 6 583 333 (gjashtë milion e pesëqind e tetëdhjetë e tre mijë e 

treqind e tridhjetë e tre) lekë pa tvsh, me afat 20 ditë kalendarike. 

Burimi i financimit: Te ardhurat dhe transferta e Bashkise Vau i Dejes. 

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 27.10.2016,ora 10.00. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.41 date 

17.10.2016. 

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

ofruara: 

1. “ALB TIEFBAU” shpk, NIPT J66703049C, Adresa: Shkodër, Lagjja Qemal 

Stafa, Rruga Studenti, Sheshi 2 Prilli,  Pallati Fishta 2. Oferta: 6,387,068                 

(gjashtë milion e treqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëdhjetë e tetë) 

lekë pa TVSH ose 7,664,482 ( shtatë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e 

katër mijë e katërqind e tetëdhjetë e dy) lekë me TVSH. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin”ALB TIEFBAU” 

shpk, NIPT J66703049C, Adresa: Shkodër, Lagjja Qemal Stafa, Rruga Studenti, 

Sheshi 2 Prilli,, Pallati Fishta  2. Oferta: 6,387,068 (gjashtë milion e treqind e 

tetëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH ose 7,664,482 ( shtatë 

milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e katërqind e tetëdhjetë e dy) lekë 

me TVSH, eshte kualifikuar si oferta fituese. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Vau Dejës  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 dhe objekti I prokurimit anullohet për shkak të 

mospasjes së një operatori tjetër të susksesshëm, ne baze të ligjit nr.9643, date 

20.11.2007 “Për prokurimin publik”,i ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 01.11.2016. 

Ankesa: S’KA 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

KRYETARI  
Zef  HILA 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


