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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA FIER 

QENDRA  EKONOMIKE E ARSIMIT 

                  

Nr. ______ Prot.                                                                                            Fier, më 08/10/2021 

 

 

 

 

Lënda: Formulari i Njoftimit Paraprak të Fituesit për proceduren me objekt “Blerje mobilje per 

kopshte  dhe çerdhe ” , me burim financimi nga Buxheti i Qendres Ekonomike te Arsimit Fier 

 

 

                                                                          AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK 

                                                                                                     TIRANË 

(për botim) 

 

 

 

QENDRA EKONOMIKE E ARSIMIT 
 

 

Data:  08.10.2021 

Drejtuar: Operatorit ekonomik “MURATI D” shpk 

Rruga e Kavajes,Ish-KombinatiUshqimor,Tiranë 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar me mjete elektronike. 
 

Numri i referencës së procedurës: REF-05831-09-20-2021 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje mobilje per kopshte  dhe çerdhe ” ,me fond limit 4 

400 000 (kater milion e katerqinde mije) lekë pa TVSH, me burim financimi nga Buxheti i 

Qendres Ekonomike te Arsimit Fier, në perputhje me termat e references dhe kushtet e 

përcaktuaranë DST. Afati kohor per ekzekutimin e kontratës: 10 (dhjetë) ditë nga nënshkrimi i 

kontratës. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [27 Shtator2021], 

[Numri142]. 
 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:   

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim  PO 
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Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 
 

 

1. Operatori ekonomik “IGLI-SAND” shpk numri i NUIS J94625209A. 

    Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 4 356 000 (kater milion e treqind e pesedhjete e 

gjashte mije ) lekë pa TVSH. 

 

2. Operatori ekonomik “RO-AL” shpk numri i NUIS J61811001M. 

    Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 4 299 900 (kater milion e dyqind e nentedhjete e 

nente mije e neneteqind )lekë pa TVSH. 
 

3.Operatori ekonomik “Laurenc Feracaku  ” pf numri i NUIS K74304403K. 

Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 4 368 000 (katermilion e treqind e gjashtedhjete e 

tete mije ) lekëpa TVSH. 
 

4.Operatori ekonomik “MUCA”shpk numri i NUIS K01421002H. 

Operatori nuk ka paraqitur formular oferte per kete procedure prokurimi. 

 

5.Operatori ekonomik “MURATI D” shpknumri i NUISK42003004T. 

    Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 3 856 400 (tremilion e teteqind e pesedhjete e 

gjashte mije e katerqind )lekë pa TVSH 

 

6.Operatori ekonomik “RIAP-05” shpknumri i NUIS L62913401H. 

Vlera totale sipas formularit te ofertes eshte 4 004 020 (katermilion e kater mije e njezete) 

lekë pa TVSH. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:  

 

1.Operatori ekonomik “Laurenc Feracaku” pf numri i NUIS K74304403K. 

2.Operatori ekonomik “MUCA”shpk numri i NUIS K01421002H. 

 

Arsyet e mëposhtme: 

 

1.Operatori ekonomik “Laurenc Feracaku” pf skualifikohet pasi nuk ka paraqitur formular 

sigurim oferte  siç eshte kerkuar ne kriterin per kualifikim  te rubrikes 2.Kriteret e Vecanta te 

Kualifikimit, pika 1/b ”Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3. 

 



 

Adresa: Lagjja “29 Nëntori ”; Rruga “Kastriot Muco”;   Fier -  SHQIPËRI    
3 

 

2. Operatori ekonomik “MUCA” shpk skualifikohet pasi nuk ka paraqitur asnje dokument 

kualifikues, siç jane kerkuar ne kriteret per kualifikim te Shtojces 7 te DST. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “MURATI D” 

shpk numri i NUIS K42003004T, Adresa: Rruga e Kavajes, Ish-Kombinati Ushqimor”, Tirane, 

se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej 3 856 400(tre milion e teteqind e 

pesedhjete e gjashte mije e katerqind ) lekë pa 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´. 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

_______________________ 

Elisabeta IKONOMI 
 


