
Shtojca 10                                                                                                         Vlore,me [10-11-2022] 

                                               FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

                                               SHA.UJESJELELS  KANALIZIME    

  "VIBTIS " 

 Procedura e prokurimit/lotit: Proçedurë e hapur  Mallra                                 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [ “Blerje SAHAT PER 

VITIN 2022  ”   REF 43299-09-26-2022] 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto  X   

 

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

këto  

  1-VIBTIS                                                                                      L02103503S                               

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Me shifra dhe vlere fituese  12,355,447.50( Dymbedhjetemiljon e treqind e pesedhjete e pesemije e 

katerqind e dyet e shtatemije pike pesedhjete) pa tvsh . 

  2-e-pumps                                                                                     L714200201I                            

Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Me shifra dhe vlere fituese  12,400,000 ( Dymbedhjetemiljon e katerqindmije ) pa tvsh . 

  3- ALEN-CO                                                                                K83213401M                       

Emri i plotë i shoqërisë                              Numri i NIPT-t   

Me shifra dhe vlere fituese  9,597,800 ( nentemiljon e peseqind e nentedhjete e shtatemije e teteqind ) pa 

tvsh . 

  4- DOKSANI-G                                                                            L21809501H                      

Emri i plotë i shoqërisë                              Numri i NIPT-t   

Me shifra dhe vlere fituese  11,397,000 ( Njembehdjetemiljon e treqind e nentedhjete e shtatemije  ) pa 

tvsh .  

Etj. 

Nga pjesërmarrësit  ne gare  ka  ofertues  ekonomik te skualifikuar. Ne kete procedure kane mare 

pjese 4 ofertues ekonomik . 

                                                                           *  *  * 

DOKSANI-G S,kualifikohet  

2.2.2 Operatorët Ekonomik pjesmarrës në procedurën e prokurimit duhet të paraqesin mostrat e 

produkteve të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor diten dhe oren e hapjes se ofertave .Kriteri i shërben 



Autoritetit Kontraktor për të gjykuar më mirë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike të produkteve 

të kërkuara, me qëllim që cilësia e mallit të jetë në përputhje me kërkesën për prokurim. 

Mostrat e kërkuara duhet të kenë një etiketë të ngjitur, e cila do të përmbajë “emërtimin e 

artikullit”, numrin rendor sipas ofertës së paraqitur, emrin e ofertuesit, vulën e operatorit 

ekonomik ofertues. 

e-pumps   S,kualifikohet  

2.2.2 Operatorët Ekonomik pjesmarrës në procedurën e prokurimit duhet të paraqesin mostrat e 

produkteve të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor diten dhe oren e hapjes se ofertave .Kriteri i shërben 

Autoritetit Kontraktor për të gjykuar më mirë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike të produkteve 

të kërkuara, me qëllim që cilësia e mallit të jetë në përputhje me kërkesën për prokurim. 

Mostrat e kërkuara duhet të kenë një etiketë të ngjitur, e cila do të përmbajë “emërtimin e 

artikullit”, numrin rendor sipas ofertës së paraqitur, emrin e ofertuesit, vulën e operatorit 

ekonomik ofertues. 

 

I mbajtur me proces- verbal mbi paraqtijen e operatoreve per sjelljen e mostrave ku ne gare ishin  

ALEN-CO dhe subjekti VIBTIS . 

Subjekti E-PUMPS skualifikohet ne piken 2.2.2  me proces verbal nr 2947/3 date 26.10.2022 si 

dhe nuk ka ardhur ne procedure per most dhe me oferte ekonomike 12,400,000 leke pa TVSH . 

S,Kualifkohet . 

ALEN-CO S,kualifikohet 

Mostrat e kërkuara duhet të kenë një etiketë të ngjitur, e cila do të përmbajë “emërtimin e 

artikullit”, numrin rendor sipas ofertës së paraqitur, emrin e ofertuesit, vulën e operatorit 

ekonomik ofertues. 

 

I mbajtur me proces- verbal mbi paraqtijen e operatoreve per sjelljen e mostrave ku ne gare ishin  

ALEN-CO dhe subjekti VIBTIS . 

I mbajtur me proces –verbal nr 2947/3 date 26.10.2022 nga komisioni i marjes ne dorezim te 

mostrave  

S,kualifikohet .  

 Subjekti ALEN-CO skualifikohet ne piken 2.2.2  me proces verbal nr 2947/3 date 26.10.2022  

I mbajtur me proces- verbal mbi paraqtijen e operatoreve per sjelljen e mostrave ku ne gare 

ishin  ALEN-CO dhe subjekti VIBTIS . 
 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë po po "VIBTIS"  Tirane Tirane TIRANE 

Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla nr 2 , Kati 8/4, Tirane  me nipt 

L02103503S.,se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  12,355,447.50( Dymbedhjetemiljon e treqind e 

pesedhjete e pesemije e katerqind e dyet e shtatemije pike pesedhjete) pa tvsh . Totali i pikëve të marra 

është identifikuar si  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] 

                                                                                                   Elona HODAJ  

                                                                                                        ADMINISTRATORI 


