
 
 

              BASHKIA BERAT 

                 DREJTORIA JURIDIKE  

 

 

 Nr.__________Prot                                                                                     Date _09_/01/2023 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

 

[Data 06_/01/2023 

 

Drejtuar: BOE BE-IS  me NIPT K71412003A me adrese Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 

1  KUKES  &  HTM  SHPK    me  Nipt K97006004D – me adrese Lagja Perash, Rruga Rrojej, 

Nr 44 SHKODER 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur me mjete elektronike 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-49735-11-14-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: NDRICIMI I QYTETIT BERAT, afati për zbatimin e saj:   8 

MUAJ    

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike Buletini Nr. 160 datë 21 Nëntor 

2022  

 

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 BE-IS NIPT K71412003A & HTM  SHPK    Nipt K97006004D me oferte  54 488 310  

(pesedhjete e kater milion e kateqind e tetedhjete e tete mije e treqinde e dhjete) leke pa tvsh.  
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2.  BOE Leon Konstruksion NIPT K71820009I    & Superior  Group Klima  Nipt 

K91712015L –- me oferte  57 571 996  (pesedhjete e shtate milion e peseqind e shtatedhjete e nje 

mije e nenteqinde e nentedhjete e gjashte) leke pa tvsh.  

 

3. BOE XH&M NIPT J91825009L & “Gener 2” Nipt K58615301M –- me oferte  63 845 580   

(gjashtedhjete e tre milion e teteqind e dyzete e pese mije e peseqind e tetedhjete) leke pa tvsh.  

 

4.  Mag Ulilities – NIPT L52430023N nuk ka paraqitur oferte  

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.  Mag Ulilities – NIPT L52430023N – Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik 

pjesemarres nuk eshte i plote dhe konform kritereve te pergjithshme dhe te vecanta te tenderit. 

Nuk ka paraqitur asnje dokument tjeter pervec QKB.  Komisioni i vleresimit te oferteva vendos 

s’kualifikimin e ketij operatori ne sistemin elektronik te prokurimit publik per mungese te theksuar 

ne dokumentacionin e paraqitur.   

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BOE BE-IS  me NIPT K71412003A me 

adrese Lagjja nr 1, pallati Metalurgu, hyrja nr 1  KUKES  &  HTM  SHPK    me  Nipt 

K97006004D – me adrese Lagja Perash, Rruga Rrojej, Nr 44 SHKODER, se oferta e paraqitur me 

vlerë totale prej _54 488 310  (pesedhjete e kater milion e kateqind e tetedhjete e tete mije e 

treqinde e dhjete) leke pa tvsh __ [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të 

marra [_____] është identifikuar  si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Berat , rruga Antipatrea ] sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda __7 diteve  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”.  
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Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

PO    JO x 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

PO     

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

  

 

 

 

 


