
Sheshi “Liria”, tel & fax +355 52 222 310, e-mail:info@durres.gov.al Faqe 1 
 

 

 

 

 

BASHKIA DURRËS 

DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE 

SEKTORI I PROKURIMEVE 

 

Nr._________prot.                                                                    Durrës, më_____._____.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
 

 

Drejtuar: GENTIAN SADIKU pf me Nipt: L42314005A, adresa: Tirane Kashar 

YZBERISH Rruga Tom Plezha, Pallati Milo,Nr 7,zone kadastrale 3866 pasuri 

298/211-N11 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e Hapur e Thjeshtuar, Mall 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:  REF-28121-05-10-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Objekti: Blerje uniforma për Policinë Bashkiake, sasia: 

sipas shtojces 6, kohëzgjatja e kontratës: 30 ditë 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [16 Maj ] [Nr 

63] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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.  ENEA MASLLAVICA P.F     L71920001R                                                             

Vlera: 3’354’150  (tre milion e treqind e pesëdhjetë e katër mijë e njëqind e pesëdhjetë) 

lekë. 

2.  AMEL-E.Z       L71421032N   

    Vlera: 3’699’100  (tre milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntëmijë e njëqind) lekë. 
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    3.  Gentian Sadiku       L42314005A 

 

        Vlera: 3’724’710  (tre milion e shtatëqind e njëzet e katërmijë e mijë e shtatëqind e 

dhjetë) lekë. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. . ENEA MASLLAVICA P.F   L71920001R  arsyet e mëposhtme 

 

- Për ofertuesin ENEA MASLLAVICA P.F me Nipt L71920001R me vlere te ofertes 

3.354.150 leke, nuk ka përmbushur  kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e 

tenderit e konkretisht: 

 

- Në pikën 2.4 “Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim”  gërma b, eshte kerkuar: 

Certifikate: ISO 9001 -Sistemi i Menaxhimit të cilesisë, Certifikata të lëshuara nga një 

organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose 

organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. 

Ofertuesi ENEA MASLLAVICA .PF nuk e përmbush kriterin e mesiperm, pasi ISO 9001 

ka skaduar më datë 14.05.2022. 

KVO vendos që ENEA MASLLAVICA .PF  te mos kualifikohet. 

 

 

2. AMEL-E.Z      L71421032N   arsyet e mëposhtme 

 

  -Për ofertuesin AMEL-E.Z me L71421032N me vlere te ofertes 3.699.100 leke, nuk ka 

përmbushur  kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit e konkretisht: 

 

         - Në pikën 3.2 “Periudha e vlefshmërisë së ofertës:  kërkohet të jetë 150 ditë”. 

 

-Ofertuesin AMEL-E.Z  nuk e përmbush kriterin e mesipërm, pasi sigurimi i ofertës i 

deklaruar nga ky subjekt, e konkretisht: Sigurimi i ofertës me nr serial 2206011346 datë 

24.05.2022, ka një vlefshmëri prej 15 ditësh nga 150 ditë të kërkuara në DT. 

Në DT mungon Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial  

KVO vendos që AMEL-E.Z  te mos kualifikohet. 
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*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: GENTIAN SADIKU pf, me 

Nipt: L42314005A, adresa: Tirane Kashar YZBERISH Rruga Tom Plezha, Pallati Milo,Nr 

7,zone kadastrale 3866 pasuri 298/211-N11, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej: 

3’724’710  (tre milion e shtatëqind e njëzet e katërmijë e mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë / 

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 

                                                                       Emiriana Sako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptoi:  K.Dhuli 

Pranoi: A.Xhelilaj 

Miratoi:  A.Iljazaj 


