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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

BASHKIA VLORË 

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE  

 
  

Shtojca 12  

    

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          Data,19.07.2021 

Për: “MILIFAR” sh.p.k                        

Seli Qendrore: 

Tiranë XHORXHI MARTINI PALL RI 9 KATE 

Adresa: 

1) Tirane, Njesia administrative nr 2, rruga Xhorxhi Martini, godina nr 33/1, prane sheshit Avni Rustemi 

2) Tirane, Vaqarr, ARBANE Rruga Arbanës, km.1-rë, magazinë 2-katëshe nr.10/26 

 

Procedura e prokurimit: “Shpenzime për DDD” 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-95956-05-20-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: PROCEDURE E HAPUR, E THJESHTUAR, MALLRA 

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

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

 

 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

 

 

 

 



Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

 

1. “Albania Distribution Chem”                        L82203011N 

         

 Me ofertë ekonomike 2.005.700 (dy milion e pesë mijë e shtatë qind) Lekë pa TVSH. 

          (me numra dhe fjalë) 

 

 

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

2. “MIFEEL” sh.p.k          L82916601N 

   Me ofertë ekonomike 1.697.000 (një milion e gjashtë qind e nëntëdhjetë e shtatë mijë) Lekë pa TVSH 

     (me numra dhe fjalë) 

 

Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

3. “MILIFAR” sh.p.k               J81426001I 

 

       Me ofertë ekonomike 1.925.000 (një million e nëntë qind e njëzetë e pesë mijë ) Lekë pa TVSH. 

        (me numra dhe fjalë) 

 

 

Emri i plotë i shoqërisë       numri i NIPT-it    

4. “SOFIA MYFTARI” sh.p.k               K42611766Q 

 

       Me ofertë ekonomike 1.890.190 (një million e tetë qind e nëntëdhjetë mijë e një qind e nëntëdhjetë) 

Lekë pa TVSH. 

        (me numra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

1. “Albania Distribution Chem”                                     L82203011N 

 

 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



Paraqet dokumentacion te pa plote dhe s’kualifikohet 

Ne veçanti mungon dokumentacion ne lidhje me pikat: 

2.2.1 Vertetim OSHE 

2.2.5 Vertetim nga SHA Ujesjelles 

2.2.6 Sigurimi i ofertës 

2.3.1.6 Autorizim nga Prodhuesi (autorizimi i paraqitur nuk është për produktet e 

kërkuara objekt prokurimi) 

2.3.1.7 Certifikatat e origjinës se produkteve objekt prokurimi 

2.3.8.1 Per produktin Virocid (paraqitet certifikate per nje produkt tjetër) 

 

 

    

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it    

2. “MIFEEL” sh.p.k                                      L82916601N 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Mangësi në dokumentacionin e kërkuar sipas kritereve të kualifikimit në DST,gjithashtu 

Operatori Ekonomik nuk paraqitet ditën e hapjes së ofertave për të dorëzuar mostrat, që  

përbënin kriter kualifikimi.  

 

 

 

 

Emri i plotë i shoqërisë      numri i NIPT-it   

 

3. “SOFIA MYFTARI” sh.p.k                                       K42611766Q 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

Mangësi në dokumentacionin e kërkuar sipas kritereve të kualifikimit në DST,gjithashtu 

Operatori Ekonomik nuk paraqitet ditën e hapjes së ofertave për të dorëzuar mostrat, që  

përbënin kriter kualifikimi. 

 

 

 

* * * 

 

 



 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “MILIFAR” sh.p.k se oferta e paraqitur me 

vlerë totale 1.925.000 (një million e nëntë qind e njëzetë e pesë mijë) Lekë pa TVSH/ totali i pikëve të 

marra [_____] 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´. 

  

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Ing. Edi JORGJI 


