
Shtojca 13     

  

                                       [ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

          [22.10.2020] 

Për:[ “ARBEN ÇEPELE”  P.F,adresa:Fier Roskovec Roskovec",] 

Proçedura e prokurimit: Kërkes për propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-73264-09-28-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pije për projektin:"Te kafja e Gjyshit"  

 

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

 

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

ofruara: 

1-“ARBEN ÇEPELE”P.F                                                        K32926414H                        

Emri i plotë i shoqërisë                                   numri i NIPT-it 

  

Vlera 1 507 815(një milion e pesëqindë e shtatë mijë e tetëqindë e pesëmbëdhjetë) leke pa 

tvsh.                     

(me numra dhe fjalë) 

 

2-AA&P sh.p.k                                                                                             L61713009Q 

Emri i plotë i shoqërisë 

                                                                                           numri i NIPT-it 

 

Vlera 1 416 200(një milion e katërqindë e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqindë) leke pa tvsh                     

(me numra dhe fjalë) 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1-AA&P sh.p.k                                                                                             L61713009Q 

Emri i plotë i shoqërisë 

                                                                                           numri i NIPT-it 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme : 

1) Nuk eshte paraqitur/dorezuar pasqyrat financiare/bilanci per vitin 2019 sic eshte kerkuar 

ne Dokumentat Standarte te Tenderit. 

2) Sipas vertetimit te OSHEE-se nr.2439 prot.date 20.09.2020 ,operatori juaj ekonomik 

rezulton me detyrime te pashlyera  per energjine elektrike, kjo pasi data e zhvillimit te 

procedure se prokurimit ka qene data 12 tetor.Sipas vertetimit te dorezuar nga ana Juaj 

rezulton te jene shlyer detyrimet per energjine elektrike deri me date 30.07.2020 ne nje kohe 

kur duhet te ishte shlyer edhe fatura koherente e muajit gusht 2020.Ky fakt bazohet ne 



Vendimin e ERE-se nr.109  date 21.10.2011"PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË 

FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE TË KLIENTËVE JO-FAMILJARË" neni 9 

paragrafi 9.1 i saj sipas te cilit:përcaktohet shprehimisht se: “Klienti do të paguajë detyrimin 

e përcaktuar në faturën mujore të konsumit të energjisë elektrike (titull ekzekutiv), si dhe kur 

është rasti,kamatë vonesat përkatëse dhe pagesën e rilidhjes së energjisë, jo më vonë se ditën 

e fundit kalendarike të muajit pasardhës të atij të faturuar.Në Vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, neni 27, pika 5, gërma “c”, përcaktohet se: “Për të provuar kapacitetet financiare 

dhe ekonomike, autoriteti kontraktor kërkon:“c) një vërtetim që konfirmon shlyerjen e të 

gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori 

ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Mosshlyerja e detyrimeve të energjisë elektrike 

përbën shkak për skualifikimin e operatorit ekonomik, përveç rastit kur rezulton se detyrimet 

e papaguara të energjisë elektrike, të konfirmuara në vertetimin e lëshuar nga furnizuesi, janë 

në proces ankimi në gjykatë.  

3) Objekti Juaj i veprimtarise sipas ekstraktit te QKB-se nuk perputhet me objektin e kesja 

procedure prokurimi, pasi nuk jeni regjistruar  si subjekt qe kryeni vepirmtari tregtare per 

mallra ushqimore. 

                                                               * * * 

Duke iu referuar procedurës së lart përmendur, informojmë se:[ “ARBEN ÇEPELE”  

P.F,adresa:Fier Roskovec Roskovec"],se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme 

prej:[1 507 815(një milion e pesëqindë e shtatë mijë e tetëqindë e pesëmbëdhjetë) lekë pa 

tvsh,],pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [BASHKIA ROSKOVEC –Sektori i 

Prokurimeve]  sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 

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 [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: 14.10.2020 

Ankesa: ka ose jo: JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë:  

 

 

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 

Majlinda Bufi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


