
Shtojca 13 

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT 

                                                                                                                                 [30.03.2021] 

Për:[“ARBEN ÇEPELE P.F,adresa: rruga Mustafa Buzi ,Lagja nr.1 Roskovec Fier] 

Proçedura e prokurimit: Kërkes për propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88810-03-02-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës:"Blerje e mallrave ushqimore për Kopshtin me drekë 

“Lulet e Jetës”Roskovec". 

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 :1 544 328 (një milion  e pesëqindë e dyzetë e katërmijë e treqindë e njëzetë e tetë), 

lekë pa tvsh.                     
(me numra dhe fjalë) 

 

2."Naim Hysi" P.F                                                                                                                                         

                                                                                                    L41726016Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                          numri i NIPT-it 

  

Vlera :1 539 623 (njëmillion e pesëqindë e tridhjetë e nëntëmijë e gjashtëqindë e njëzetë e 

tre) lekë pa tvsh.                     
(me numra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1."Naim Hysi" P.F                                                                                                                                         

                                                                                                    L41726016Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                          numri i NIPT-it 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 
 

1-Selia e operatorit ekonomik të jet jo më e largët se 15 km nga vendodhja e kopështit në 

Qytetin e Roskovecit. Sipas ekstraktit të QKB –së Selia juaj rezulton jashtë distancës së 

kërkuar në DST. 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lart përmendur,informojmë:[“ARBEN ÇEPELE P.F,adresa: 

rruga Mustafa Buzi ,Lagja nr.1 Roskovec Fier], se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej:[1 544 328(një milion  e pesëqindë e dyzetë e katërmijë e treqindë e 

njëzetë e tetë), 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,kati i dytë]  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: 18.03.2021 

Ankesa: ka ose jo: JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë:  

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 

Majlinda Bufi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


