
 
Shtojca 13 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e 

Marrëveshjes Kuadër] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

[Data 24/01/2023 ] 

 

Drejtuar:  

  

1. OE “ASLV”sh.p.k NUIS L31329009M   - 

Adresa: Rruga "Tish Daija", Kompleksi "Kika 2", Godina 9, Njësia 

Nr. 10 dhe Njësia Nr. 11, Kati Përdhe, Tiranë. 

 
2. OE “SCREEN AD” sh.p.k NUIS L11326001A  

Adresa: E Rr. Kavajes, Zona Kadastrale, Nr.8240, Ish kombinati 

drurit Misto Mame, Prane UKT, Tiranë. 

 

3. OE “PROSOUND” sh.p.k NUIS K62320012O 

Adresa: Rruga e Kavajes, ish Misto Mame, Zona Kadastrale 8240, 

Tiranë. 

 

 

Procedura e prokurimit: “Procedure e Hapur” mbi vlerën e lartë monetare 

Marreveshje Kuader.  

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF – 50040-11-15-2022.. 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Ndërhyrjen për promovimin e zonave të 

100 fshatrave nëpërmjet eventeve kulturore, sportive, kulinarie, 

sociale, etj”- Mbështetje logjistike. 

Fondi limit total i Marrëveshjes kuadër: 150,000,000 lekë  pa TVSH.  

Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër: 36 muaj nga data e nënshkrimit të 

marrëveshjes. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike 

[Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  

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: 
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1. OE “ASLV”sh.p.k NUIS L31329009M, vlera e ofertës për njësi 935,295 

lekë pa tvsh.     

2.OE “SCREEN AD” sh.p.k NUIS L11326001A, vlera e ofertës për njësi 

988,200 lekë pa tvsh.   

3.OE “PROSOUND” sh.p.k NUIS K62320012O, vlera e ofertës për njësi 

1,058,300 lekë pa tvsh.   

 

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm: 

 

Nuk ka të skualifikur. 

 

                                                                          

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatorët 

ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si oferta e suksesshme: 

 

 

1. OE “ASLV”sh.p.k NUIS L31329009M    

Adresa: Rruga "Tish Daija", Kompleksi "Kika 2", Godina 9, Njësia Nr. 10 

dhe Njësia Nr. 11, Kati Përdhe, Tiranë. Vlera  e ofruar për njësi 935,295 

lekë pa tvsh   

 

 

2. OE “SCREEN AD” sh.p.k NUIS L11326001A  

Adresa: Rr. Kavajes, Zona Kadastrale, Nr.8240, Ish kombinati drurit 

Misto Mame, Prane UKT, Tiranë. Vlera  e ofruar për njësi  988,200 lekë 
pa tvsh   

 

 

3. OE “PROSOUND” sh.p.k NUIS K62320012O 

Adresa: Rruga e Kavajes, ish Misto Mame, Zona Kadastrale 8240, Tiranë. 

Vlera  e ofruar për njësi 1,058,300 lekë pa tvsh.   

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Fondit Shqiptar të 

Zhvillimit, Adresa: Rruga “M. Gjollesha, ish-Godina ISTN (pranë IKMT), 

Tiranë, E-mail; prokurimet@albaniandf.org], sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 
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PO    JO X 

 

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

datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

PO    JO  

 

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

datë)_________________ 

     

DREJTOR EKZEKUTIV 

 

Dritan AGOLLI 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


