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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e 

kontaktit] sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda ____________ 

ditëve nga dita e marrjes/publikimittë 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 

[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 

20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Njoftimi i Klasifikimit per Lotet  1,4,5,6,7,12, 

15,16,17,25,26,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44është bërë në datë 27.03.2018 

Njoftimi i Klasifikimit per Lot.27 është bërë në datë 29.03.2018 

Njoftimi i Klasifikimit per Lot.43 është bërë në datë 03.04.2018 

Njoftimi i Klasifikimitper gjithe lotet e tjera është bërë në datë 26.03.2018 

Ankesa: Po per Lot.33 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 12.04.2018. 

 

 

MINISTRIA E BRENDSHME 

QENDRA E SHERBIMIT DHE ADMINISTRIMIT TE MJETEVE TE 

TRANSPORTIT TE POLICISE SE SHTETIT 
 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT  

 

Data 16.04.2018 

 

Për: “UNIVERSAL”sh.p.k me adresë:Rruga e Kavajës, nr 146 shkalla 3, Ap 13, Tiranë me nr. 

NIPTI J 61922002J 

* * * 

Procedura e prokurimit: “E Hapur” 

Numriireferencëssëprocedurës/lotit: REF-53467-03-02-2018 

Përshkrimishkurtërikontratës: “PjesëKëmbimi, FiltrapërAutomjete”me afattëlëvrimittëmallit 30 

ditëngadita e lidhjessëkontratës. 

 

Publikimetëmëparshme(nësezbatohet):BuletiniiNjoftimevePublike[12.03.2018] [10] 

Kriteret e përzgjedhjessëfituesit:  çmimimëiulët xofertaekonomikishtmë e favorshme  

Njoftojme se, kaneqenëpjesëmarrësnëprocedurëkëtaofertues me vleratpërkatësetëofruara: 

 

1.“UNIVERSAL”sh.p.kJ61922002J 

Emriiplotëishoqërisë    numrii NIPT-it    

Vlera17 448 000 (shtatëmbëdhjet milion e katërqind e dyzet e tetë mijë) leke pa Tvsh. 

(me numradhefjalë) 

 

 

Janëskualifikuarofertuesit e mëposhtëm: 

Nukkatëskualifikuar. 
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* * * 

Duke iureferuarprocedurëssëlartpërmendur, informojmëOperatorinekonomik“UNIVERSAL” 

sh.p.kse oferta e paraqitur, me njëvlerëtëpërgjithshmeprej 17 448 000  (shtatëmbëdhjet milion e 

katërqind e dyzet e tetë mijë )leke pa tvsh,ështëidentifikuarsioferta e suksesshme. 

 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Qëndrës së Shërbimit dhe Administrimit të Mjeteve të 

Transportit, tek Njësia e Prokurimit, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda 15 ditëvenga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi. 

 

Nërast se nukpajtoheni me këtëkërkesë, osetërhiqeninganënshkrimiikontratës, do 

tëkonfiskohetsigurimiiofertëssuaj (nëseështëkërkuar) siçparashikohetnënenin 58 tëLigjit nr.9643 

datë 20.11.2006 “Përprokuriminpublik”, indryshuar. 

NjoftimiiKlasifikimitështëbërënëdatë03.04.2018 

Ankesa: Nukka. 

 

 

 

ALBPETROL SHA PATOS 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Data 16.04.2018] 

Nga :  Albpetrol sha, Patos 

Për : “Albetecom” sha, Tirane 

* * * 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-39602-12-28-2017 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [  “Sherbim interneti”. Kohezgjatja e kontrates eshte 12 muaj nga 

data e lidhjes se kontrates.] 

 

Fondi limit: 1 900 000 (nje milion e nenteqind mije) Lekë pa TVSH 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [29 Dhjetor 2017 nr 52]  

 

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

ofruara: 

 

Operatori ekonomik “Abcom” shpk me NUIS K11308001B ka ofruar per kete tender vleren 

ekonomike ne total 1 520 000 leke pa TVSH. 

Operatori ekonomik “Albetecom” sha me NUIS J61824053N ka ofruar per kete tender vleren 

ekonomike ne total 1 500 000 leke pa TVSH. 

Operatori ekonomik “Teeb Center” shpk me NUIS K43219401P ka ofruar per kete tender vleren 

ekonomike ne total 1 800 000 leke pa TVSH. 
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