
Shtojca 13     

  

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [11.09.2020] 

Për: [BLEDI BILALI shpk me nipt K47413022U, me adrese: Shkoder, Rruga Qemal Draçini, prane 

ish 5 Heronjve] 

 

Procedura e prokurimit: “Blerje materiale kancelarie” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-67763-08-05-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

1.BLEDI BILALI                                                       me Nipt K47413022U 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  2.901.000 ( dy milion e nëntëqind e një mijë) lekë pa tvsh 

          (me numra dhe fjalë) 

2.FERIT MYFTARI                                                   me Nipt K32508611T 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 2.380.000 ( dy milion e treqind e tetëdhjetë mijë) lek pa tvsh 

(me numra dhe fjalë) 

3.SOFIA MYFTARI                                                   me Nipt K42611766Q 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 2.790.000 ( dy milion e shtatëqind e nëntëdhjetë mijë) 

(me numra dhe fjalë) 

4.TIM                                                                         me NiptK46523066Q 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 2.980.100( dy milion e nëntëqind e tetëdhjetë mijë e njëqind) lek pa tvsh 

(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. FERIT MYFTARI                                                   me Nipt K32508611T  

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it     



   

2. SOFIA MYFTARI                                                   me Nipt K42611766Q 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

3. TIM                                                                         me NiptK46523066Q 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it   

  

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

1. “FERIT MYFTARI” 

- Nuk ka paraqitur vertetimin e xhiros për 3 vitet e fundit. 

 

2.  “SOFIA MYFTARI” 

- Nuk keni paraqitur vertetim për shlyerjen e taksave vendore 

3. “TIM” 
- Nuk keni paraqitur bilance për 3 vitet e fundit, nuk keni paraqitur vërtetim xhiroje, nuk 

keni paraqitur deklaratat sipas Shtojcave të kërkuara  

 

Jane kualifikuar pjesmarresit: 

BLEDI BILALI                                                       me Nipt K47413022U 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera  2.901.000 ( dy milion e nëntëqind e një mijë) lekë pa tvsh 

          (me numra dhe fjalë) 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [BLEDI BILALI shpk me nipt 

K47413022U, me adrese: Shkoder, Rruga Qemal Draçini, prane ish 5 Heronjve] se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [2.901.000 ( dy milion e nëntëqind e një mijë)] lek pa 

tvsh pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Vau i Dejes me adrese Rruga “Qafa e 

Gurit”Vau Dejes sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 

ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 është bërë në datë  27.08.2020 

Ankesa: ka ose jo JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë : 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

MARK BABANI 


