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      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

 

[Data] 

Për: “Alcani ” sh.p.k, Adresa: Blloku "Frutikulture", rruga e Laknasit, 100 m prane ures, 

Kamëz, Tiranë. 

* * * 

Procedura e prokurimit: Proçedure e Hapur - Mallra - Marrëveshje Kuadër 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-80990-12-03-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje lëndë djegëse për ngrohje – Pellet, në S.U. “Shefqet 

Ndroqi” Tirane- Marrëveshje Kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë 

të përcaktuara – me afat 2 vjeçar (24 muaj). 

 

Nr 

           

 Emertimi i mallit 

 Njesia    

Sasia 

1 Lende djegese per ngrohje - Pellet     

kg 

   

 845,280 

 

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

1. “Alcani”sh.p.k                                                    NIPT- J91505006Q 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 19,864,080 (nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e gjashtedhjetë e katër mijë e tetëdhjetë) 

leke PA TVSH. 

          (me numra dhe fjalë) 

2. “FA&BI”sh.p.k                                                    NIPT- K92506203M 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 16,905,600 (gjashtembedhjete milion e nenteqind e pese mije e gjashteqind) leke PA 

TVSH. 

          (me numra dhe fjalë) 

3. “IGLI Pellet”sh.p.k                                                    NIPT- L64715601E 

     Emri i plotë i shoqërisë            numri i NIPT-it    

Vlera: 16,888,694.4 (gjashtembedhjete milion e teteqind e tetedhjete mije e gjashteqind e 

nentedhjete e kater pike kater ) leke PA TVSH. 



          (me numra dhe fjalë) 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:  

1.“IGLI Pellet”sh.p.k                                                    NIPT- L64715601E 

     Emri i plotë i shoqërisë            numri i NIPT-it    

Vlera: 16,888,694.4 (gjashtembedhjete milion e teteqind e tetedhjete mije e gjashteqind e 

nentedhjete e kater pike kater ) leke PA TVSH. 

          (me numra dhe fjalë) 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Operatori Ekonomik ne Ekstraktin e QKR-se disponon 

dy pika ku kryen aktivitetin. OE duhet te paraqese vertetim energjie elektrike per te gjitha 

pikat e veprimtarise te deklaruara, nderkohe qe ka paraqitur vetem njeren. Flete – Analiza 

e paraqitur eshte fotokopje e paperkthyer dhe e panoterizuar. OE nuk ka paraqitur 

mostren e pelletit. 

2. “FA&BI”sh.p.k                                                    NIPT- K92506203M 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 16,905,600 (gjashtembedhjete milion e nenteqind e pese mije e gjashteqind) leke PA 

TVSH. 

          (me numra dhe fjalë) 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Eshte terhequr nga proçedura e prokurimit. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Alcani” sh.p.k, Adresa: Blloku 

"Frutikulture", rruga e Laknasit, 100 m prane ures, Kamëz, Tiranë, se oferta e paraqitur, me 

një vlerë të përgjithshme prej 19,864,080 (nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e gjashtedhjetë e 

katër mijë e tetëdhjetë) leke PA TVSH./pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta 

e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë S.U “Shefqet Ndroqi”, Sauk, Tiranë, sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të 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 është bërë në datë:  15.01.2021 

Ankesa: PO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë : 08.01.2021 

 

 

                                                                                    NËNDREJTOR EKONOMIK 

                                                                       Skënder GJONI 
 


