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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  TIRANË 

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RRUGËVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK  

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Datë: 24.11.2021 

 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik “GENTIAN SADIKU” p.f me NUIS L42314005A 

me adresë: Rruga Tom Plezha, Pallati Milo,Nr 7,zone kadastrale 3866 

pasuri 298/211-N11.Kashar,Tiranë  

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-09985-10-31-2021 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje uniforma dhe veshje të tjera speciale”, me afat 

lëvrimi 30(tridhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës, me fond limit 3.719.020 (tre milion e 

shtatëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e njëzet) lekë pa TVSH  

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 161, datë 

08.11.2021.  

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 ENEA MASLLAVICA p.f me NUIS  L71920001R me adresë: 

Njesia Bashkiake Nr,4, Rruga e Dibres, pallati "Andi Konstruksion", Tirane, dhe 

me ofertë ekonomike 3.454.785,8 (tre milion e katërqind e pesëdhjetë e katër mijë e 

shtatëqind e tetëdhjetë e pesë pikë tetë) lekë pa tvsh. 

 

2. Operatori ekonomik GENTIAN SADIKU p.f me NUIS L42314005A me adresë: 

Rruga Tom Plezha, Pallati Milo,Nr 7,zone kadastrale 3866 pasuri 298/211-

N11.Kashar,Tiranë dhe me ofertë ekonomike 3.695.230 (tre milion e gjashtëqind e 

nëntëdhjetë e pesë mijë e dyqind e tridhjet) lekë pa tvsh. 

 

 

Nga pjesërmarrësit është skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm: 

1. ENEA MASLLAVICA p.f me NUIS  L71920001R 
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Për arsyet e mëposhtme: 

“ENEA MASLLAVICA”  p.f 

 Nuk përmbush pikën pikën 1, shkronja b, të kritereve të veçanta të kualifikimit ku 

është parashikuar se "Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:...b. Sigurimin e 

ofertës,  sipas Shtojcës 3…”, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur sigurimin e 

ofertës. 

 Nuk përmbush pikën pikën 2.3.3 të kapacitetit teknik: “Operatori ekonomik duhet 

të paraqesë për mallrat objekt prokurimi katalog dhe/ose skedë teknike, në mënyrë 

që të verifikohet pajtueshmëria e specifikimeve teknike të mallrave të ofertuara me 

specifikimet teknike të kërkuara nga AK.” pasi operatori ekonomik nuk ka 

paraqitur asnjë dokument për përmbushjen e kësaj pike.  

 

 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin “GENTIAN 

SADIKU p.f me NUIS L42314005A me adresë: Rruga Tom Plezha, Pallati Milo,Nr 7,zone 

kadastrale 3866 pasuri 298/211-N11.Kashar,Tiranë, se oferta e paraqitur me vlerë totale 

prej 3.695.230 (tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e pesë mijë e dyqind e tridhjet) 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´. 
 

 

 

 

    


