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Shtojca 10  

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[06/10/2022] 

Drejtuar: “Gentian Horjeti” person fizik, me Nipt K31427013J, me adresë : TIRANE 5 

MAJI ISH NPK 

Procedura e prokurimit/lotit: REF-41865-09-15-2022 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Blerje materiale elektrike 

per godinat ne pronesi/administrim te Bashkise Vau Dejes], 

[ Kohëzgjatja e kontratës është nga nënshkrimi i kontratës deri me 31.12.2022] 

Publikimet e mëparshme (Nese zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

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. ” 4 A Construksion”                                                L81916505O               

Vlera  2.699.300 (dy milion e gjashteqind e nentedhjete e nente mije e treqind)leke pa 

tvsh. 

2. ” Gentian Horieti”                                                   K31427013J              

Vlera  2.898.570 (dy milion e teteqind e nentedhjete e tete mije e peseqind e 

shtatëdhjete)leke pa tvsh. 

3. ” IGroup”                                                                M01406012K               

Vlera  2.407.002 (dy milion e katerqind e shtatë mije e dy)leke pa tvsh. 

4. ” Pellumb Gjeçaj”                                                   K86322002E              

Vlera  2.533.869 (dy milion e pesëqind e tridhjete etre mije e teteqind e gjashtëdhjetë e 

nente)leke pa tvsh. 

5. ” Valona  Konstruksion”                                         K26330202E              

Vlera  1.900.540 (një milion e nëntëqind mijë e pesëqind e dyzet)leke pa tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

O.E “4A Construction” shpk me NIPT  L81916505O nuk është paraqitur me datë 30.09.2022, 

ora 09.00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës për të sjellë mallrat e kërkuar sipas proçedurës 

me të dhëna Ref – 41865-09-15-2022, DST “Blerje Materiale Elektrike për Godinat në pronësi, 

administrim të Bashkisë Vau Dejës”; Tipi I kontratës: “Kontratë Publike për furnizim”.  

Në mungesë të plotësimit të këtij kushti të detyrueshëm sipas DST pika 2.3.4, po ashtu gërma 

‘a’ , pika 6, neni 40 i VKM-së datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit 

Publik”, OE O.E “4A Construction” shpk me NIPT  L81916505O skualifikohet automatikisht 

në këtë procedurë. 
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O.E “Pëllumb Gjeçaj” pf me NIPT K86322002E nuk është paraqitur me datë 30.09.2022, ora 

09.00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës për të sjellë mallrat e kërkuar sipas proçedurës me të 

dhëna Ref – 41865-09-15-2022, DST “Blerje Materiale Elektrike për Godinat në pronësi, 

administrim të Bashkisë Vau Dejës”; Tipi I kontratës: “Kontratë Publike për furnizim”.  

Në mungesë të plotësimit të këtij kushti të detyrueshëm sipas DST pika 2.3.4, po ashtu gërma 

‘a’ , pika 6, neni 40 i VKM-së datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit 

Publik”, O.E “Pëllumb Gjeçaj” pf me NIPT K86322002E skualifikohet automatikisht në këtë 

procedurë. 

O.E “I GROUP”  me NIPT M01406012K nuk është paraqitur me datë 30.09.2022, ora 09.00 

në ambientet e Bashkisë Vau Dejës për të sjellë mallrat e kërkuar sipas proçedurës me të dhëna 

Ref – 41865-09-15-2022, DST “Blerje Materiale Elektrike për Godinat në pronësi, administrim 

të Bashkisë Vau Dejës”; Tipi I kontratës: “Kontratë Publike për furnizim”.  

Në mungesë të plotësimit të këtij kushti të detyrueshëm sipas DST pika 2.3.4, po ashtu gërma 

‘a’ , pika 6, neni 40 i VKM-së datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit 

Publik”, O.E “I GROUP”  me NIPT M01406012K skualifikohet automatikisht në këtë 

procedurë. 

O.E Valona Construction shpk me NIPT K26330202E nuk është paraqitur me datë 

30.09.2022, ora 09.00 në ambientet e Bashkisë Vau Dejës për të sjellë mallrat e kërkuar sipas 

proçedurës me të dhëna Ref – 41865-09-15-2022, DST “Blerje Materiale Elektrike për Godinat 

në pronësi, administrim të Bashkisë Vau Dejës”; Tipi I kontratës: “Kontratë Publike për 

furnizim”.  

Në mungesë të plotësimit të këtij kushti të detyrueshëm sipas DST pika 2.3.4, po ashtu gërma 

‘a’ , pika 6, neni 40 i VKM-së datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit 

Publik”, Valona Construction shpk me NIPT K26330202E skualifikohet automatikisht në këtë 

procedurë. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Gentian Horjeti” person fizik, me 

Nipt K31427013J, me adresë : TIRANE 5 MAJI ISH NPK, se oferta e paraqitur me vlerë totale 

prej 2.898.570 (dy milion e teteqind e nentedhjete e tete mije e peseqind e shtatëdhjete)leke pa 

tvsh, 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] 

Mark Babani 


