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BASHKIA SARANDE 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[15.06.2022] 

 

Drejtuar: [ “Signs & Road Safety Solutions” SHPK ME NIPT: L62228020U me Adrese: Rruga 

Panorama , Tirane, Tirana] 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar, Punë” 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-31504-06-01-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [“Sinjalistika horizontale, vertikale”,  Fondi limit : 7 083  

333 ( shtate milion e tetedhjete e tre mije e treqind e tridhjete  e tre ) lekë pa 

TVSH,Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 15 ( 

pesemedhjete) ditë] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [2022] [Numri]  

 

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. “Signs & Road Safety Solutions”SH.P.K                                          NIPT:L62228020U                   

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  5 454 092,40  (pese milion e katerqind e pesedhjete e kater mije e nentedhjete e dy presje dyzete ) 

leke pa T.V.SH 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.”R. S. & M” SH.P.K                                                                         NIPT:K32203002I 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  6 065 400  (gjashte milion e gjashtedhjete e pese mije e katerqind ) leke pa T.V.SH 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 



3. “TEA-D”  SHPK                                                                           NIPT:K32522629L                  

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  6 730 260  (gjashte milion e shtateqind e tridhjete mije e dyqind e gjashtedhjete ) leke pa T.V.SH 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

4.”I.D.K - KONSTRUKSION” SH.P.K                                               NIPT:K51408016J 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  6 921 460  (gjashte milion e nenteqind e njezete e nje mije e katerqind e gjashtedhjete ) leke pa 

T.V.SH 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. ” “TEA-D”  SHPK” SH.P.K                                                                    NIPT:K32522629L                  

    Emri i plotë i shoqërisë                                   Numri i NIPT-it  

 

Nuk permbush kritert e dst-ve pika 2.4.3 Ku kerkohet qe Operatori ekonomik duhet të paraqesë për bojrat, 

fosforin, adezivin dhe tabelat, katalogun dhe/ose skedat teknike të botuara nën autoritetin e prodhuesit, që 

nënkupton se duhet të jenë me logon e tij dhe ku jepen të gjitha karakteristikat teknike të këtyre 

materialeve me qëllim që autoriteti kontraktor të verifikojë përmbushjen e specifikimeve teknike. 

OE "TEA-D"SHPK nuk e permbush kete kriter pasi nuk ka paraqitur asnje lloje dokumentacioni ne lidhje 

me kriterin e pikes 2.4.3 te dstv-e.        

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Signs & Road Safety Solutions” 

SHPK ME NIPT: L62228020U me Adrese: Rruga Panorama , Tirane, Tirana], se oferta e paraqitur 

me vlerë totale prej 5 454 092,40  (pese milion e katerqind e pesedhjete e kater mije e nentedhjete e dy 

presje dyzete ) leke pa T.V.SH (e shprehur në shifra dhe fjalë) [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe 

shifra] / 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] 

              ADRIAN GURMA 

 


