
 

Bashkia Cerrik, tel. 0581  222 63 – fax 0581  223 66, bashkiacerrik@yahoo.com 

 

 

 
Nr. ____ prot.                                                                           Cërrik, më 22.06.2022 

 

Shtojca 11  

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[22.06.2022] 

Drejtuar: [OE “Zeqiri “ shpk Fier Fier FIER Lagjja Bishanak, Rruga Skenderbeu, Zona 

Kadastrale 5532, Banese private , Pasuria nr. 1/1088, Kati I re] 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur e thjeshtuar  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF- 31186-05-30-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale per sektorin e mirembajtjes të bashkisë 

Cërrik” marreveshje kuader me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te 

percaktuara” 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [06.06.2022] [72]  

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.  Zeqiri                                                                                                      J67902827A 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  6248000 (gjashte milion e dyqind e dyzete e tete mije ) (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

2.  ”D-2020& Co                                                                                            M03407203J 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   



 

Bashkia Cerrik, tel. 0581  222 63 – fax 0581  223 66, bashkiacerrik@yahoo.com 

 

Vlera  7149850 (shtate milion e njeqind e dyzete e nente mije e teteqind e pesedhjete) 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

3.  ” Fredi Electronics                                                                                           K91803020I 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  7319730 (shtate milion e treqind e nentembedhjete mije e shtateqind e tridhjete)  

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

S’ka 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [OE “Zeqiri “ shpk Fier Fier FIER Lagjja 

Bishanak, Rruga Skenderbeu, Zona Kadastrale 5532, Banese private , Pasuria nr. 1/1088, Kati 

I re], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 6248000 (gjashte milion e dyqind e dyzete e tete mije / 

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 

OSE PERSONI I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

Tomorr ZAIMAJ 

 

 

 


