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FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR  

 

 

Nr 1251 prot,                                                 Date 17/09/2021 

 

 

Drejtuar: Subjektit ekonomik “IGLI PELLET” shpk perfaqesuar nga z/ Igli 

SHURDHI 

Adresa: Korce Pogradec POGRADEC Lagjja nr. 1, Zona Industriale Pogradec, Nr. 

Pasurie 13/124, Zona kadastrale 8581. 

NIPT L64715601E 

 

Procedura e prokurimit: “Procedure e Hapur” –  marrveshje kuader prokurim me mjete 

elektronike mallra. 

 

Numri i procedurës: REF-03924-08-26-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] 

 “Blerje lende djegese pelet druri, per kaldajat e Spitalit Korce” – Marreveshje Kuader 

- me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat 12 muaj. 

 
Vlera e pritshme e kontratave qe mund te lidhen gjate gjithe periudhes se marrveshjes 

kuader: ne total 15,510,000 (pesembedhjete milion e peseqind e dhjete mije) leke pa 

TVSH, ose 18,612,000 (tetembedhjete milion e gjashteqind e dymbedhjete mije) leke 

me TVSH, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. 

 

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: 

 

 

1. “IGLI PELLET” shpk                                                            NIPT L64715601E 

  Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t 

  

Me çmimin per njesi per nje kg prej 46.9 (dyzete e gjashte pike nente) leke pa TVSH, 

ose 56.28 (pesedhejte e gjashte pike njezete e tete) leke me TVSH dhe me vlere te 

pergjithshme te ofertuar prej 15,477,000 (pesembedhjete million e katerqind e 

shtatedhjete e shtate mije) leke pa TVSH, ose 18,572,400 (tetembedhjete million e 

peseqind e shtatedhjete e dy mije e katerqind) leke me TVSH. 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

2. Eva Zoto pf                                                                                 NIPT L92218013N  

Emri i plotë i shoqërisë                            Numri i NIPT-it

   

Vlera  NUK KA DHENE OFERTE 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

3. SULOLLARI-KLIMA shpk                                                      NIPT K01529003M 

Emri i plotë i shoqërisë                            Numri i NIPT-it

   

Vlera  NUK KA DHENE OFERTE 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Eva Zoto pf                                                                                 NIPT L92218013N  

Emri i plotë i shoqërisë                            Numri i NIPT-it 

Per arsyet e mëposhtme 

Dokumentacioni i dorezuar nga subjekti ekonomik Eva Zoto pf, me NIPT 

L92218013N, perfaqesuar nga z/nj Eva Zoto, NUK eshte i rregullt dhe konform 

kerkesave te DST. 
 

Mungese dokumentacioni, pasi ky subjekt ekonomik ka dorezuar ne SPE; 

 

a- Ekstrakt i regjistrit tregetar per te dhenat e subjektit. 

 

dhe i mungon i gjithe dokumentacioni i kerkuar ne shtojcen 7, Kriteret e vleresimit te 

percaktuara ne DST e kesaj procedure prokurimi. 

Gjithashtu ky subjekt ekonomik nuk ka dhene edhe oferte. 

 

 



 

 

 

2. SULOLLARI-KLIMA shpk                                            NIPT K01529003M  

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it             

Per arsyet e mëposhtme 
Dokumentacioni i dorezuar nga firma SULOLLARI-KLIMA shpk me NIPT K01529003M, 

shpk NUK eshte i rregullt dhe konform kerkesave te DST. 

 

Mungese dokumentacioni, pasi ky subjekt ekonomik ka dorezuar ne SPE; 

 

a- Ekstrakt i regjistrit tregetar per te dhenat e subjektit. 

b- Ekstrakt historik i regjistrit tregetar per te dhenat e subjektit. 

dhe i mungon i gjithe dokumentacioni i kerkuar ne shtojcen 7, Kriteret e vleresimit te 

percaktuara ne DST e kesaj procedure prokurimi. 

Gjithashtu ky subjekt ekonomik nuk ka dhene edhe oferte. 

 
*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [subjektin ekonomik “IGLI 

PELLET” shpk perfaqesuar nga z/ Igli SHURDHI, me NIPT L64715601E, me 

adrese: Korce Pogradec POGRADEC Lagjja nr. 1, Zona Industriale Pogradec, Nr. 

Pasurie 13/124, Zona kadastrale 8581], se oferta e paraqitur me vlerë totale per çmimin 

per njesi per nje kg prej 46.9 (dyzete e gjashte pike nente) leke pa TVSH, ose 56.28 

(pesedhejte e gjashte pike njezete e tete) leke me TVSH dhe me vlere te pergjithshme 

prej 15,477,000 (pesembedhjete million e katerqind e shtatedhjete e shtate mije) leke 

pa TVSH, ose 18,572,400 (tetembedhjete million e peseqind e shtatedhjete e dy mije e 

katerqind) leke me TVSH] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 

109 të  Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 
  

     
Konc: Bledar Hoxhallari 

Print:    Bledar Hoxhallari 

 
 

 

 

[Titullari i Autoritetit/entit Kontraktor] 

 

___________ 

Litan BROKA 

 

 


