
Shtojca 10  

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[02.03.2022] 

 

Drejtuar: [“Ervin Luzi” shpk adresa; Tirane Kashar YRSHEK Lagjja Katund i Ri, Rruga Ali 

Pashe Gucia, Godina nr.5,Nipt; K71707007Q] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-18876-02-07-2022   

Objekti; Materiale pastrimi dhe dezinfektimi 

Shuma ;  3.750.000 (tre miljon e shtateqind e pesedhjet mije) lek pa tvsh  

Afati; 15 dite nga data e nenshkrimit te kontrates 

 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

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. ”Ervin Luzi” shpk                                       K71707007Q 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme; 3.560.000 (tre miljon e peseqind e gjashtedhjet mije) lek pa tvsh 
 

 

2. ”Besim Kamberi” shpk                                       L42103023G 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme; 3.580.000 (tre miljon e peseqind e tetedhjet mije) lek pa tvsh 

 
3. ”Garden Green 2008” shpk                                       K88225303A 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme; Nuk ka paraqitur oferte ekonomike 
 



  4. ”Anbim” shpk                                                       L81618008J 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme; 3.130.600 (tre miljon e njeqind e tridhjet mije e gjashteqind) lek pa tvsh 

 
5. ”Euro Mega 2010” shpk                                       K91624505A 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme; 3.652.000 (tre miljon e gjashteqind e pesedhjet e dy mije) lek pa tvsh 

 
 

  6. ”Get Clean” shpk                                         L82420502U 

Emri i plotë i shoqërisë                      Numri i NIPT-it    

 

Vlera  e ofruar/  Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e 

zbatueshme; 3.748.100 (tre miljon e shtateqind e dyzet e tete mije e njeqind) lek pa tvsh 
 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1.Skualifikohet operatori “Green Garden 2008” per arsye se nuk paraqiti mostrat  ne diten dhe oren 
e caktuar ne DST 

2.Skualifikohet operatori “Euro Mega 2010” per arsye se nuk paraqiti mostrat  ne diten dhe oren e 
caktuar ne DST 

3.Skualifikohet operatori “Anbim” per arsye se nuk paraqiti mostrat  ne diten dhe oren e caktuar ne 
DST 

4.Skualifikohet operatori “Get Clean” per arsye se nuk paraqiti mostrat  ne diten dhe oren e caktuar 
ne DST 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Ervin Luzi” shpk Tirane Kashar 

YRSHEK Lagjja Katund i Ri, Rruga Ali Pashe Gucia, Godina nr.5,Nipt; K71707007Q,se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej 3.560.000 (tre miljon e peseqind e gjashtedhjet mije) lek 

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] 

              Ylli Musaka 


