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BASHKIA VORË 

DREJTORIA E ÇËSHTJEVE LIGJORE DHE PROKURIMIT PUBLIK 

 

Nr.______prot.                            Vorë, më___.___.2022 

 

Shtojca 13 

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

 [Data 30.12.2022]  

Drejtuar “Griald” shpk me adrese: Lagjja e Re, Rruga Uzines, Zona Kadas Nr.2315, Nr. 

Pasurie 51/62, Kukes 

Procedura e prokurimit/lotit:  “Procedurë e hapur e Thjeshtur”,  

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF 51074-11-23-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Përforcimi i Skarpatës së Rrugës “Gjokaj 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazua  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë 

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1- “2 N” shpk me Nipt L31615017L me vlere te ofertes 4.427.980 (katër milion e katërqind 

e njëzet e shtatë mijë e nëntëqind e tetëdhjetë) leke pa tvsh 

2- “Griald” shpk me Nipt J68117216C  me vlere te ofertes 4.505.389 ( katër milion e 

pesëqind e pesë mijë e treqind e tetëdhjetë e nëntë) leke pa tvsh. 

3- “VLLAZNIMI” shpk me Nipt J79602601O me vlere te ofertes 4.559.842 (katër milion e 

pesërqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e dyzet e dy) lekë pa tvsh. 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 
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1- “2 N” shpk me Nipt L31615017L 

Konkretisht: 

             “Operatori Ekonomik skualifikohet pasi nuk ka mundur te paraqese nje vertetim qe ka 

shlyer te gjitha detyrimet e maturuara te energjise elektrike, kjo ne kundershtim me nenin 26 

pika 6 te VKM-se Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” 

 “Ne cdo raste perpara se te jap kontraten, autoriteti kontraktor duhet ti kerkoje ofertuesit fitues 

qe te dorezoj dokumentacionin provues per vetedeklarimet ne formularin  permbledhes te 

vetedeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjese e ofertes ne rruge elektronike. Keto 

dokumente duhet te paraqiten ne original ose ne kopje te njesuara me origjinalin.”. 

 

2- “VLLAZNIMI” shpk me Nipt J79602601O  

 

Konkretisht: 

            “Operatori Ekonomik skualifikohet pasi nuk ka dorezuar sigurimin e ofertes si dhe ne 

formularin e vetedeklarimit nuk ka deklaruar mjetet dhe stafin perkates . 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [ “Griald shpk” me adrese: Lagjja 

e Re, Rruga Uzines, Zona Kadas Nr.2315, Nr. Pasurie 51/62, Kukes], se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej 4.505.389 (katër milion e pesëqind e pesë mijë e treqind e 

tetëdhjetë e nëntë) leke pa tvsh /pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Vore, Rruga “Unaza” Nr. 2] sigurimin e 

kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

Ankesa pas Njoftimit të  Fituesit (Paraprak) 

PO    JO X 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

 PO     

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

                                                                        KRYETAR 

                                                                                                                  

                                                                                                    BLERIM SHERA 


