
 

Nr. ______ Prot                                                                                                    Cerrik , me 01.11.2022 

Shtojca 11  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[01.11.2022] 

Drejtuar: [ BOE IMAG shpk & SAM –ARS 2016 “ELBASAN Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Qemal 

Stafa, Hotel "SKAMPA", kati 2, zyra nr.201 & Elbasan Elbasan ELBASAN Lagjja Luigj Gurakuqi, 

bulevardi Qemal Stafa, pasuria nr.1/66, volumi 15, faqe 155, zona kadastrale nr.8521..   ] 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e Hapur ( Sherbime) 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF- 45144-10-10-2022          

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Mirembajtje rruge fshatrash dhe arash ne Bashkine Cerrik] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [17.10.2022] [143]  

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. BOE  “IMAG ” & SAM –Ars 2016                                              J82816208R  & L62629204V        

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  9228338 [nentemilion e dyqind e njezete e tete mije e treqind e tridhjete e tete] leke pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. OE  “ L.T.E Construction”                                                                       L78006801F                       

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  10703789 [dhjete milion e shtateqind e tre mije e shtateqind e tetedhjete e nente ] leke pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

3. OE Murati sh.pk                                                                                        J66702413V   

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  11359200 [njembedhjete milion e treqind e pesedhjete e nente mije e dyqind ] leke me tvsh. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 



 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

S’ka  

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE IMAG shpk & SAM –ARS 2016 

“ELBASAN Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, Hotel "SKAMPA", kati 2, zyra nr.201 & 

Elbasan Elbasan ELBASAN Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Qemal Stafa, pasuria nr.1/66, 

volumi 15, faqe 155, zona kadastrale nr.8521 ], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 9228338 

[nentemilion e dyqind e njezete e tete mije e treqind e tridhjete e tete] leke pa tvsh / totali i pikëve të marra 

[_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

  

     

 

TITULLARI I AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR 

OSE PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

TOMORR ZAIMAJ 

 

 

 

 


