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    BASHKIA  MIRDITE 

 

Nr.______Prot                 Rrëshen, me ___/____/2021 

 

Shtojca 13 

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Për Operatorin Ekonomik: "SEAD-SGS" Shpk  

Adresa: Tirane Kashar KASHAR Lagjja Kashar 2, Rruga Mullishter, godine 1-kateshe, nr pasurie 4, 

zona kadastrale 2105 

 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim - Mallra 

 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88399-02-25-2021 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:“Blerje mishi për institucionet shkollore dhe parashkollore të 

Bashkisë Mirditë” 

 

Afati: 30 ditë nga lidhja e kontratës 

 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

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

 

1."FRAN DODA" SHPK,  Rrëshen                                                         K39010019W 

     Emri i plotë i shoqërisë                                    numri i NIPT-it    

Vlera: 1’497’500 Lekë (Një milion e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind) lekë pa Tvsh  

          (me numra dhe fjalë) 

 

2. " SEAD-SGS” SHPK,  Tiranë                                                              L61725018G     

     Emri i plotë i shoqërisë                                    numri i NIPT-it 

Vlera: 1’472’500 (Një milion e katërqind e shtatëdhjetë e dy mijë e pesëqind) lekë pa Tvsh  

          (me numra dhe fjalë) 

 



______________________________________________________   ADRESA: SHESHI  “ABAT DOÇI“, RRESHEN ____________________________________________________ 

email:bashkia@bashkiamirdite.gov.al          tel dhe fax : (00355) (0) 2162233         www.bashkiamirdite.gov.al 

 

3. " Sinani Trading” SHPK,  Lushnje                                                    J64103483H    

 Emri i plotë i shoqërisë                                    numri i NIPT-it 

Vlera: 1’500’000 Lekë (Një milion e pesëqind mijë) lekë pa Tvsh  

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1."FRAN DODA" SHPK,  Rrëshen                                                         K39010019W 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Nuk ka arritur të paraqesë shtojcën 2/1, Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur.                                                               

                                                                                * * *                                                                

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "SEAD-SGS" SHPK, Tiranë, se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1’472’500 (Një milion e katërqind e shtatëdhjetë e dy 

mijë e pesëqind) lekë pa Tvsh/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Mirditë, Sheshi "Abat Doci", Rreshën Mirditë 

(Sektori i prokurimeve), sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 

(Pesë) 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 prej 1’500’000 Lekë (Një milion e pesëqind mijë) leke pa Tvsh, 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: 24/03/2021 

 

 Ankesa: ka ose jo____Nuk ka patur_____ 

        (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë  _____/_____/2021 

 

 

 

 
 

                                      TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

                                                                   Ndrec  DEDAJ 

 

 

 

 


