
Adresa: Rruga 5 Maji, Tiranë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     R  E  P U  B  L  I  K  A    E   S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

  BASHKIA  TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RRUGËVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Datë: 09.11.2021 

 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik “LIGUS sh.p.k” me adresë: Rruga: Mark Bazati, 

Pallati Jora Shpk, Kati perdhes, Dyqani/Magazina me Nr.1 , Kashar, 

Tirana. 

  

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-07850-10-12-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:  “Blerje tuba të brinjëzuar etj”, me afat lëvrimi brenda 

datës 31.12.2021 nga dita e  nënshkrimit të kontratës, fondi limit: 12.292.000 

(dymbëdhjetë milion e dyqind e nëntëdhjetë e dy mijë) lekë pa TVSH.  

 

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

18.10.2021.  

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. Operatori ekonomik BAÇI - EL 2003 SH.P.K me NUIS K42724211C me adresë: 

Elbasan Bradashesh, dhe me ofertë ekonomike 9.219.010 (nëntë milion e dyqind e 

nëntëmbëdhjet mijë e dhjetë) lekë pa tvsh. 

2. Operatori ekonomik LIGUS sh.p.k me NUIS L51523001S  me adresë: Rruga Mark 

Bazati, Pallati Jora Shpk, Kati perdhes, Dyqani/Magazina me Nr.1 , Kashar, Tirana  dhe 

me ofertë ekonomike 11.456.380 (njëmbëdhjet milion e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë 

mijë e treqind e tetëdhjetë) lekë pa tvsh. 

3. Operatori ekonomik SARK sh.p.k me NUIS K52531415H me adresë: Lagjja 8 

Shkurti, Rruga Skenderbej,Fier, Rajoni nr 3, Perball supermarket Lalaj, Fier dhe me 

ofertë ekonomike 10.964.520(dhjetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjet e katër mijë e 

pesëqind e njëzet) lekë pa tvsh. 

 



Adresa: Rruga 5 Maji, Tiranë  

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. BAÇI - EL 2003 SH.P.K sh.p.k me NUIS K42724211C 

2. SARK sh.p.k me NUIS K52531415H 

 Për arsyet e mëposhtme: 

“BAÇI - EL 2003”  sh.p.k  

1. Nuk përmbush pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik ku parashikohet se: “Operatori 

ekonomik duhet të paraqesë në vendin dhe orën e përcaktuar për hapjen e 

ofertave në dokumentat e tenderit, nga një mostër për gjithë mallrat, objekt 

prokurimi. Mosparaqitja e mostrave përbën shkak për skualifikim”pasi operatori 

ekonomik nuk është paraqitur në datën dhe orën e përcatuar nga Autoriteti 

Kontraktor  në DST. 

 

“SARK” sh.p.k  

1. Nuk përmbush pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik ku parashikohet se: “Operatori 

ekonomik duhet të paraqesë në vendin dhe orën e përcaktuar për hapjen e 

ofertave në dokumentat e tenderit, nga një mostër për gjithë mallrat, objekt 

prokurimi. Mosparaqitja e mostrave përbën shkak për skualifikim”pasi operatori 

ekonomik nuk është paraqitur në datën dhe orën e përcatuar nga Autoriteti 

Kontraktor  në DST. 

 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin “LIGUS sh.p.k me 

NUIS L51523001S  me adresë: Rruga Mark Bazati, Pallati Jora Shpk, Kati perdhes, 

Dyqani/Magazina me Nr.1,Kashar, Tirana  dhe me ofertë ekonomike 11.456.380 

(njëmbëdhjet milion e katërqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e tetëdhjetë) lekë 

pa tvsh. është identifikuar si Oferte 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´. 
 

 

 

 


