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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 

Nr.______ Prot.                                                                                         Vlorë, më _______ 2021 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

 

Drejtuar: [Shoqëria “FLORFARMA”, me NIPT K21405001N, Rruga Qazim Vathi, Nr.72, 

Tiranë] 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur e thjeshtuar 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-07881-10-12-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje detergjentë dhe dezinfektantë për nevoja të Bashkisë 

Vlorë 
 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

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. Shoqëria “FLORFARMA”                   K21405001N 

  Emri i plotë i shoqërisë                                    Numri i NIPT-t 

  

Vlera 3,135,050 (tre millionë  e njëqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëdhjetë) lekë pa tvsh 

  (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

2. Shoqëria “ATLANTIK 3”                                 K22218003V 

Emri i plotë i shoqërisë                       Numri i NIPT-it 

  

Vlera 3,277,000 (tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë) lekë pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

3. Shoqëria “EURO MEGA 2010”          K91624505A                     

Emri i plotë i shoqërisë                    Numri i NIPT-it 

  

Vlera  nuk ka paraqitur ofertë 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 
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4. Shoqëria “Albania Distribution Chemicals”                          M11815028I 

  

Emri i plotë i shoqërisë                     Numri i NIPT-it 

  

Vlera  nuk ka paraqitur ofertë 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

5. Shoqëria “GET klin”            L82420502U                  

Emri i plotë i shoqërisë                    Numri i NIPT-it 

  

Vlera  nuk ka paraqitur ofertë 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Shoqëria “ATLANTIK 3”                          K22218003V 

Emri i plotë i shoqërisë                  Numri i NIPT-it 

       arsyet e mëposhtme 

 

- nuk ka paraqitur mostrat 

 

2. Shoqëria “EURO MEGA 2010”          K91624505A                     

Emri i plotë i shoqërisë                  Numri i NIPT-it 

       arsyet e mëposhtme 

 

- nuk ka paraqitur ofertë  

- nuk ka paraqitur mostrat 

 

3. Shoqëria “Albania Distribution Chemicals”                          M11815028I  

Emri i plotë i shoqërisë                  Numri i NIPT-it 

       arsyet e mëposhtme 

 

- nuk ka paraqitur ofertë dhe dokumentacion 

 

4. Shoqëria “GET klin”         L82420502U                  

Emri i plotë i shoqërisë                  Numri i NIPT-it 

       arsyet e mëposhtme 

 

- nuk ka paraqitur ofertë dhe dokumentacion 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqëria “FLORFARMA”, me 

NIPT K21405001N, Rruga Qazim Vathi, Nr.72, Tiranë], se oferta e paraqitur me vlerë totale 

prej 3,135,050 (tre milionë  e njëqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëdhjetë) lekë pa tvsh është 

identifikuar si Oferta e suksesshme. 
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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 

 

Dritan LELI 
 

 

 

Konc.P.Thanasko 


