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BASHKIA TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE 

 

                                                         

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

01.11.2021 

 

Drejtuar:                                        “KALLFA” Shpk 

                               Adresa: Rruga “Perlat Rexhepi” Nd. 1, H.13, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e Hapur e Thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-07734-10-11-2021 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i mirëmbajtjes të pajisjeve të fotokopjimit, Printimit 

dhe Skanimit për vitin 2021” , Marrëveshje kuadër, Kohëzgjatja e kontratës: 12 muaj 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike 18 tetor, Nr.151 

 

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. Kallfa shpk                                                                               J71406006Q 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera: 5,725,969. 6 lekë ( pesë milion e shtatëqind e njëzet e pesĕ mijě e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë e nēntë pikë gjashtë lekë) pa tvsh 
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Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Nuk ka pjesēmarrës të skualifikuar 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqërinë “Kallfa” shpk me adresë: Rruga 

“Perlat Rexhepi” Nd. 1, H.13, Tirane se oferta e paraqitur me vlerë totale 5,725,969. 6 lekë ( pesë milion 

e shtatëqind e njëzet e pesĕ mijě e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nēntë pikë gjashtë 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  

 

ARLI NASKA 
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