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POSTA SHQIPTARE SHA 

DREJTORIA JURIDIKE 

 

Nr.______Prot.                                                                     Tiranë, më ___/___/ 2022 

 

  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE  TË ANKIMIT) 

 

Datë 23.11.2022 

 

Drejtuar: Operatorit Ekonomik “SPARKLE 32” SHPK me NIPT L51327014R; 

Me adresë: Lagjja "Frutikulture", Rruga "Bulevardi Blu", Ndërtesë Private Nr.115, Kamëz; 

Procedura e prokurimit:  “Procedurë e hapur”; 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-44114-09-30-2022; 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje pjesë këmbimi për mjetet tip Nissan NV300”, 

me fond limit 10,960,546 (dhjetë milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë mijë e pesëqind e dyzet e 

gjashtë) Lekë pa TVSH, me afat lëvrimi të mallit 6 muaj kalendarikë nga data e nënshkrimit 

të kontratës. 

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike nr. 160, datë 

21.11.2022. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 oferta ekonomikisht më e favorshme bazua  

  

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

me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Operatori “Sparkle 32” SHPK, Nipt L51327014R, me vlerë të ofertës ekonomike: 

9,316,664 (Nëntë milion e treqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e katër) lekë pa TVSH 

 

2. Operatori “Power Industries” SHPK, Nipt L51706022H, me vlerë të ofertës 

ekonomike: 9,768,820 (nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tetëmijë e 

tetëqind e njëzetë) lekë pa TVSH. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik “Sparkle 

32” SHPK me Nipt L51327014R, me adresë: Lagjja "Frutikulture", Rruga "Bulevardi Blu", 
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Ndërtesë Private Nr.115, Kamëz, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 

9,316,664 (nëntë milion e treqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e 

katër) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë “Posta Shqiptare” SHA, Adresa: Rr, “Reshit Çollaku”, 

Nr. 4, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) 

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 9,768,820 (nëntë milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tetë 

mijë e tetëqind e njëzet) lekë pa TVSH, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) - Nuk ka 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO   

 

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

 

                                                    

 

 

 

                                                          TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

                                                       Ardit Demiri 
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