
Shtojca 13  

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

(PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

[04.01.2023 ] 

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues] 

Drejtuar: [“NIKA” SHPK, me NUIS: J76705047U, me adresë: Shkodër, Shkodër, Shkodër, Lagjja 

“Vasil Shanto”, Bulevardi Skenderbeu, godinë  8-katëshe, kati i I-rë, Zona kadastrale 8593, 

nr.pasurie 5/587”] 

 

Procedura e prokurimit/lotit:      “Procedurë e hapur , Punë” 

“Rikonstruksion i godinës së zjarrëfikses” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-35644-07-06-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:  “Rikonstruksion i 

godinës së zjarrëfikses”,Fondi limit: 41 666 667 (dyzet e një milion e gjashtë qind e gjashtëdhjetë e 

gjashtë mijë e gjashtë qind e gjashtëdhje e shtatë) lekë pa TVSH, Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes 

kuadër ose afati për zbatimin e saj: 9 ( nëntë) muaj] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

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.      “NIKA” SHPK                                                                                J76705047U 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera: 34  156 430,19 ( tridhjetë e katër milion e një qind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katër qind e 

tridhjetë presje nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 



2.    “ NEAL- 86” SHPK                                                      J66702510D 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera: 36 065 583 ( tridhjetë e gjashtë milion e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesë qind e tetëdhjetë e 

tre ) lekë pa TVSH. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

3.      “EURO-ALB” SHPK                                                                     K66613407H 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera: 35 224 402,61 (tridhjetë e pesë milion e dy qind e njëzet e katër mijë e katër qind e dy presje 

gjashtëdhjetë e një) lekë pa TVSH. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

4.      “GLAVENICA ” SHPK                                                               K17710805A 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera: 35 666 269  (tridhjetë e pesë milion e gjashtë qind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e dy qind e 

gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa TVSH. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

5.      “JODY-KOMPANY ” SHPK                                                      J94824803M 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera: 41 435 596,76  (dyzet e një milion e katër qind e tridhjetë e pesë mijëe pes qind e nntdhjet e 

gjasht presje shtatdhjet e gjashtë) lekë pa TVSH. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

6.      “SHKËLQIMI 07” SHPK                                                            K68121808W 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera: 40 000 007  (dyzet milion  e shtatë) lekë pa TVSH. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

7.     BOE  “A.E.K. & Co” SHPK                                                           K68121808W 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

&      “COGREN” SHPK                                                                        J74818825K 

          Emri i plotë i shoqërisë              Numri i NIPT-t  

Vlera: 34 999 985 (tridhjetë e katër milion e nëntë qind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntë e tridhjetë 

e pesë) lekë pa TVSH. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

8.     “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE ” SHPK   K81314023A 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t    



Vlera: 39 566 581  (tridhjetë e nëntë milion e pesë qind e gjashtë qind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë 

e pesë e tridhjetë e një) lekë pa TVSH. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

9. BOE  “SARDO” SHPK                                                                     K13120402W 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

&      “2Z KONSTRUKSION ” SHPK                                                  J63229466K                

          Emri i plotë i shoqërisë              Numri i NIPT-t  

Vlera: 36 718 963 (tridhjetë e gjashtë milion e shtatë milion e tetëmbëdhjetë mijë e nëntë qind e 

gjashtëdhjetë e tre ) lekë pa TVSH. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BOE  “A.E.K. & Co” SHPK                                                           K68121808W 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

&      “COGREN” SHPK                                                                        J74818825K 

          Emri i plotë i shoqërisë              Numri i NIPT-t  

 

Për  arsyet e mëposhtme: Boe “COGREN” SHPK me NUIS: J74818825K &amp;  “A.E.K &amp; Co” 

me NUIS: K64331804P, rezulton i angazhuar në  kontrata të tjera të nënshkruara me Autoritetin 

Kontraktor, Bashkia Tiranë, për pasojë nuk plotëson kërkesat e pikës  2.Aftësitë teknike dhe 

profesionale të dokumenteve standarte të tenderit 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“NIKA” SHPK, me NUIS: J76705047U, 

me adresë: Shkodër, Shkodër, Shkodër, Lagjja “Vasil Shanto”, Bulevardi Skenderbeu, godinë  8-

katëshe, kati i I-rë, Zona kadastrale 8593, nr.pasurie 5/587” ], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  

[34  156 430,19 ( tridhjetë e katër milion e një qind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e katër qind e 

tridhjetë presje nëntëmbëdhjetë) lekë pa TVSH] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si 

Oferta e suksesshme. 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Himarë, Spile, Himarë ] sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda  5 ( pesë)  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”.  

 

Ankesat:  (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) S KA 

 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Blerina Bala 

 

 

 

 

 

 

 


