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                                                    FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

22/11/2022 

Drejtuar:   “Dritan Xheka” P.F shpk  Nipt-I   L56503401V ,Adresa: Diber Shupenze SHUPENZE Lagjja 

Qender, rruga e Komunes, ndertesa nr.1, kati i pare. 

Procedura e prokurimit/lotit: E Hapur e thjeshtuar  me mjete elektronike. 

Numri i procedurës REF- 45432-10-12-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:”Blerje materialesh per Ndricim Rrugor” 

 

Kohezgjatja e Kontrates  15 DITE. 

 

 Publikimet e mëparshme   NUK KA 

 Buletini i Njoftimeve Publike numer  152 date 07/11/2022 

 

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-SHPK “MURATI”   Nipt-i   J66702413V me vlere  1 652 160(Nje milion e gjashteqind e pesedhjete dy mije 

e njeqind e gjashte dhjete)leke pa tvsh. 

2-SHPK PAT Power Automation&Teknology                Nipt-i    L41723018R 

3-FREDI ELECTRONIC  Nipt-i   K91803020F  me vlere =1 874 200(Nje milion e teteqind e shtatedhjete kater 

mije e dy qind)leke pa tvsh. 

4- “Dritan Xheka”  P-F Nipt-i   L56503401V  me vlere=1 700 000(Nje milion e shtateqind mije)leke pa tvsh 

5- Ajet    Çemalli  Nipt-i   K36315706P  me vlere 1 799 300 (Nje milion e shtateqindenenetedhjetenentemije e 

treqind)leke pa tvsh 

Nga Pjesemarresit   u Kualifikuan : 



1-Dritan Xheka Nipt-i   L56503401V  me vlere=1 700 000(Nje milion e shtateqind mije)leke pa tvsh 

2-Ajet    Çemalli  Nipt-i   K36315706P  me vlere 1 799 300 (Nje milion e shtateqindenenetedhjetenentemije e 

treqind)leke pa tvsh 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1-SHPK “MURATI”   Nipt-i   J66702413V me vlere  1 652 160(Nje milion e gjashteqind e pesedhjete dy mije 

e njeqind e gjashte dhjete)leke pa tvsh. 

Arsyeja e skualifikimit .Nuk ka permbushur kriterin e pikes 2.3.4. 

Operatori ekonomik diten dhe oren e hapjes se ofertave duhet te paraqiste nga nje moster fizike per 2 

nga mallrat e kerkuar ne kriteret e vecanta per kualifikim. 

 

2-SHPK PAT Power Automation&Teknology Nipt-i    L41723018R  nuk ka paraqitur  oferte. 

Arsyeja e skualifikimit .Nuk ka  paraqitur asnje dokument sipas kritereve te pergjithshme dhe te vecanta 

per kualifikim.  

 

3-FREDI ELECTRONIC  Nipt-i   K91803020F  me vlere =1 874 200(Nje milion e teteqind e shtatedhjete kater 

mije e dy qind)leke pa tvsh. 

Arsyeja e skualifikimit .Nuk ka permbushur kriterin e pikes 2.3.4. 

Operatori ekonomik diten dhe oren e hapjes se ofertave duhet te paraqiste nga nje moster fizike per 2 

nga mallrat e kerkuar ne kriteret e vecanta per kualifikim. 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Dritan Xheka “ P.F Nipt-i   

L56503401V  ,ADRESE:Diber Shupenze SHUPENZE Lagjja Qender, rruga e Komunes, ndertesa 

nr.1, kati i pare 

.se oferta e paraqitur me vlerë totale prej  me vlere=1 700 000(Nje milion e shtateqind mije)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´. 

AUTORITETI KONTRAKTOR 

BASHKIA BULQIZE 

  

 


