
 

Shtojca 13      

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

         Pogradec, më 12.10.2020 

 

Për:  Operatorin Ekonomik HALIL DERVISHI, me numër NIPT K33715699K dhe adresë 

"Rruga nacionale Pogradec- Korce, Km 1, Bucimas, Pogradec". 

 

Procedura e prokurimit:        Kërkesë për Propozime" - "Mallra"  - "Prokurim elektronik". 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-71867-09-15-2020. 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Objekti "Materiale Elektrike", me fond limit  930 500 

(Nenteqind e tridhjete mije e peseqind) lekë, vënë në dispozicion nga "Të ardhurat e bashkisë per 

vitin 2020". 

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

Çmimi më i ulët  X  

 

 

 

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

 

1. ERVIN LUZI                                                                                                NIPT: K71707007Q                                                             

Vlera   e ofertës pa TVSH : 738 000 (Shtateqind e tridhjete e tete mije ) Lekë 

 

2. HALIL DERVISHI                                                                                       NIPT: K33715699K         

Vlera   e ofertës pa TVSH: 711 750 (Shtateqind e njembedhjete mije e shtateqind e pesedhjete) 

Lekë. 

 

3. LUAR Bros                                                                                                   NIPT: L72322004M      

Vlera   e ofertës pa TVSH: 898 700 (Teteqind e nentedhjete e tete mije e shtateqind) Lekë. 

 

 



 

4.  MENI SHPK                                                                                              NIPT: J61909018W  

Vlera   e ofertës pa TVSH: 875 430 (Teteqind e shtatedhjete e pesë mijë e katerqind e tridhjete) 

Lekë. 

 

5.  VASAA SHPK                                                                                           NIPT: J62903470T 

Vlera e ofertës pa TVSH: 856 650 (Teteqind e pesedhjete e gjashte mije e gjashteqind e 

pesedhjete) Lekë. 

 

Nuk ka ofertues të S'kualifikuar. 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik HALIL 

DERVISHI, me numër NIPT K33715699K dhe adresë "Rruga nacionale Pogradec- Korce, Km 

1, Bucimas, Pogradec", se oferta e paraqitur, me një vlerë pa TVSH 711 750 (Shtateqind e 

njembedhjete mije e shtateqind e pesedhjete) Lekë është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrjes se Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe 

Puneve Publike, Kati IV, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 

5 (Pesë) ditëve nga dita e /publikimit të këtij njoftimi në buletinin e APP-së. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do te ndiqet 

procedura siç parashikohet në Ligjin Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar dhe aktet nenligjore ne zbatim të tij. 

 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 30.09.2020. 

 

Ankesa: JO 

 

 

 

[TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR] 
 

Enton BERBERI 

 

 


