
 

 

 

 

Nr._________Prot.        Date, me 06.04.2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

06/04/2022] 

 

Drejtuar: GENTIAN SADIKU PF  Nipt: L42314005A 
 

 

Adresa: Njesia administrative Kashar, rruga Tom Plezha Pallati Milo nr 7 ZK 3866 Nr pasu 
 
 

 

Procedura e prokurimit/lotit: "Procedurë e Hapur, e Thjeshtuar - Mallra" 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-23008-03-24-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Uniforma dhe veshje te tjera pune special” 

Fondi limit: 1,198,290 (Një milion e njëqindë e nëntëdhjetë e tetë mijë  e dyqindë e nëntëdhjetë) lekë pa tvsh 

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 30 (ditë)  nga data e lidhjes së 

kontratës. 

 

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

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

 

 

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

përkatëse të ofruara: 

 

1. Gentian Sadiku   PF                     L42314005A 

          Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-t   

Vlera: 1,189,550 (Nje milion e njeqind e tetedhjete e nente mije e pesqinde e pesedhjete) leke pa tvsh 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. Enea Masllavica PF                         L71920001R  

Emri i plotë i shoqërisë                Numri i NIPT-it   

Vlera: 1,031,500 (nje milion e tridhjete e nje mijë e peseqind) leke pa tvsh 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Etj._________________________________________________________________________________ 

 



Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Enea Masllavica PF                           L71920001R  

   ________________         ________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                    Numri i NIPT-it  

 

1. OE nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes duke mosplotesuare “Kriteret e vecanta per kualifikim” pika 1/b 

2. OE nuk ka paraqitur bilancet e vitit 2020, 2021 duke mosplotesuar “Kriteret e vecanta per kualifikim” 

“Kapaciteti ekonomik” pika 2.2.2 

3. OE nuk ka paraqitur prane AK ne daten dhe oren e percaktuar mostrat fizike te mallit per te gjitha llojet e 

artikujve duke mosplotesuar “Kriteret e vecanta per kualifikim”, “Kapaciteti teknik” pika 2.3.2 

4. OE nuk ka paraqitur autorizim nga prodhuesi ose distributor I autorizuar nga prodhuesi per mallrat e kerkuara 

duke mosplotesuar “Kriteret e vecanta per kualifikim” “Kapaciteti ekonomik” pika 2.3.3 

5. OE nuk ka paraqitur skede teknike sipas standarteve te specifikimeve teknike nga firma prodhuese per artikujt 

1-18 duke mosplotesuar “Kriteret e vecanta per kualifikim” “Kapaciteti ekonomik” pika 2.3.4 

6. OE nuk ka paraqitur “Raport testimi (flete analize) per artikujt: kominoshe me krehe, pelerine shiu, kostum 

pune shiu te leshuar nga laborator te akredituar sipas legjislacionit ne fuqi duke mosplotesuar “Kriteret e 

vecanta per kualifikim” “Kapaciteti ekonomik” pika 2.3.5 

7. OE nuk ka parqitur deklarate qe furnizimi do te behet me mjetet dhe shpenzimet e operatorit sipas grafikut te 

levrimit te percaktuar nga AK duke mosplotesuar “Kriteret e vecanta per kualifikim” “Kapaciteti ekonomik” 

pika 2.3.6 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se GENTIAN SADIKU PF  Nipt: L42314005A 

Me Adresë:  Njesia administrative Kashar, rruga Tom Plezha Pallati Milo nr 7 ZK 3866 Nr pasurie.  

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,189,550 (Nje milion e njeqind e tetedhjete e nente mije e pesqinde e 

pesedhjete) 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´. 

  

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Gentjan MURATAJ 

DREJTOR I PËRGJITHSHËM 

 


