
 

 

 

BASHKIA GJIROKASTËR 

 

Nr ________Prot                                                                                 Gjirokastër më ___.___.2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[13.06.2022] 

 

Drejtuar: EUROBETON SHPK  GJIROKASTER Ndane rruges nacionale Gjirokaster-

Kakavie, perballe Varrezave te qytetit Gjirokaster, godine 2-kateshe, nr. pasurie 96, zona 

kadastrale 8543 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar  Mall 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-26313-04-26-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje kontenieresh per mbetjet urbane sipas preventivit në DST 

15 dite nga data e lidhjes se kontrates   

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [04.05.2022] nr  [56]  

 

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.OE EUROBETON SHPK me nipt K23116602P me vlere te ofertes 4 459 100 (kater milion e 

katerqind e pesedhjete e nente mije ) leke pa tvsh. 

2.OE ARTEO 2018 SHPK me nipt L82523203F me vlere te ofertes 4 989 000 (kater million e 

nenteqind e tetedhjete e nente mije) leke pa tvsh. 



3.OE NNZK SHKODRA SHPK me NIPT J66915047G me vlere te ofertes 4 819 000 (kater 

milion e teteqind enentembedhjete mije ) leke pa tvsh. 

4.OE SARK SHPK me NIPT K52531415H me vlere te ofertes 5 246 000 (pese million e dyqind 

e dyzet e gjashte mije ) leke pa tvsh. 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.OE SARK SHPK me NIPT K52531415H me vlere te ofertes 5 246 000 (pese million e dyqind 

e dyzet e gjashte mije ) leke pa tvsh, nga shqyrtimi dhe kontrolli i dokumenteve administrative-

ligjor, teknike-ekonomike e financiare te paraqitura rezultoi se ky operator ekonomik kishte 

mangesi dhe nuk i plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te 

percaktuara ne DSTsi me poshte: 

 MUNGON PREVETIVI PJESE E FORMULARIT TE OFERTES SIPAS SHTOJCES SE DST-

se.Per sa me siper ky OE  skualifikohet. 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë EUROBETON SHPK  me adresë 

GJIROKASTER Ndane rruges nacionale Gjirokaster-Kakavie, perballe Varrezave te 

qytetit Gjirokaster, godine 2-kateshe, nr. pasurie 96, zona kadastrale 8543  se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej 4 459 100 (kater milion e katerqind e pesedhjete e nente mije ) leke 

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´. 

 

 

ZYRTARI I AUTORIZUAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Nertil Nebiaj 



 

 

 


