
 

 

 

 

Nr._________Prot.        Date, me 15.04.2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Drejtuar: EGLAND shpk  Nipt: J96829419D 
 

 

Adresa: Diber Shupenze ZOGJAJ Fshati Zogaj.Zyra tek ndertesa pranë fabrikës së mermerit/Zogaj. 
 

Procedura e prokurimit/lotit: "Procedurë e Hapur, e Thjeshtuar - Mallra" 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-23736-04-01-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Depozita dhe Pompa Uji” 

Fondi limit: 1,245,750 (Një milion e dyqind e dyzetë e pesë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh. 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 30 (ditë)  nga data e lidhjes së 

kontratës. 

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera 

përkatëse të ofruara: 

 

1. EGLAND shpk                     J96829419D 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 1,199,900 (Nje milion e njeqind e nentedhjete e nente mije e nenteqind) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. MUCA shpk                                       K01421002H  

Emri i plotë i shoqërisë                Numri i NIPT-it   

Vlera: 1,214,800 (nje milion e dyqind e katermbedhjete mije e teteqind) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë. 

3. SULOLLARI-KLIMA shpk                                                       K01529003M 

Emri i plotë i shoqërisë                Numri i NIPT-it   

Vlera: 0 (zero) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë. 

 



 

 

 

Etj._________________________________________________________________________________ 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. SULOLLARI-KLIMA shpk                                                       K01529003M 

Emri i plotë i shoqërisë                Numri i NIPT-it  

1. Operatori Ekonomik ka paraqitur vetem Ekstraktin e Regjistrit Tregtar. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se EGLAND shpk    Nipt: J96829419D 

Me Adresë:  Diber Shupenze ZOGJAJ Fshati Zogaj.Zyra tek ndertesa pranë fabrikës së mermerit/Zogaj. 
se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,199,900 (Nje milion e njeqind e nentedhjete e nente mije e nenteqind) leke 

pa tvsh  totali i pikëve të marra [_____] 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 

Gentjan MURATAJ 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


