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Shtojca 12 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT 

 

[Shtojcë  për t’u plotësuar nga AutoritetiKontraktor] 

 

[14.06.2022] 

Drejtuar: [“BLEDI BILALI” person fizik. me NIPT K47413022U, me adresë : Shkoder, Rruga 

Qemal Draçini, prane ish 5 heronjeve] 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur e thjeshtuar, mallra 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-26375-04-26-2022; 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Blerje tonera per printera dhe fotokopje, kohëzgjatja e 

kontratës: nga nenshkrimi i kontrates deri me 31.12.2022] 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

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.Adenis Kastrati Kastrati shpk                                                       ME NIPT L51644004I 

          Emri i plotë i shoqërisë                         Numri i NIPT-t   

Vlera  1.400.000 ( nje milion e katerqind mije) LEKE 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.BLEDI BILALI ( person fizik)                                                     ME NIPT K47413022U 

Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-it  

Vlera  998.000 ( nenteqind e nentedhjete e tete mije) lekë pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

3.Infosoft Office shpk                                                                     ME NIPT J62426002Q 

Emri i plotë i shoqërisë        Numri i NIPT-i  

Vlera  1.097.657 ( nje milion e nentedhjete e shtate mije e gjashteqind e pesedhjete e shtate) 

lekë pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

4.Librari Dyrrahu shpk                                                                     ME NIPT L91418502J 

Emri i plotë i shoqërisë                             Numri i NIPT-it  

Vlera  887.700 ( teteqind e tetedhjete e shtate mije e shtateqind) lekë pa tvsh. 
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(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

5.TIM  shpk                                                                                       ME NIPT K46523066Q 

Emri i plotë i shoqërisë        Numri i NIPT-i  

Vlera  1.364.500 ( nje milion e treqind e gjashtedhjete e kater mije e peseqind) lekë pa tvsh. 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Adenis Kastrati Kastrati shpk                                                       ME NIPT L51644004I 

        Emri i plotë i shoqërisë                              Numri i NIPT-it 

arsyet e mëposhtme: 

Operatori ekonomik eshte skualifikuar per shkak se nuk ka paraqitur mostrat e kerkuara te 

tenderit ne datën e hapjes së tenderit, konkretisht data 06.06.2022 duke mos përmbushur në 

këtë mynyrë pikën 2.3.1 të DST-së. 

2. Librari Dyrrahu shpk                                                                     ME NIPT L91418502J 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                    

arsyet e mëposhtme: 

Operatori ekonomik eshte skualifikuar per shkak se nuk janë marrë në dorëzim mostrat e 

kerkuara te tenderit, pasi mostrat nuk janë paraqitur origjinale sic është kërkuar në pikën 2.3.2 

të DST duke mos e përmbushur në këtë mënyrë këtë pikë. Procesi I vlersimit të mostrave eshte 

bërë  në process verbalin përkatës shoqëruar me foto ne datën e hapjes së tenderit, konkretisht 

data 06.06.2022 në prani të operatorit ekonomik dhe është nënshkruar nga të dyja palët. 

3. TIM  shpk                                                                                     ME NIPT K46523066Q 

Emri i plotë i shoqërisë                                          Numri i NIPT-it                    

arsyet e mëposhtme: 

Operatori ekonomik eshte skualifikuar per shkak se nuk ka paraqitur mostrat e kerkuara te 

tenderit ne datën e hapjes së tenderit, konkretisht data 06.06.2022 duke mos përmbushur në 

këtë mynyrë pikën 2.3.1 të DST-së. Gjithashtu nuk ka ngarkuar ne sistem dokument provues. 

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“[“BLEDI BILALI” person fizik. 

me NIPT K47413022U, me adresë : Shkoder, Rruga Qemal Draçini, prane ish 5 heronjeve], se 
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oferta e paraqitur me vlerë totale prej 998.000 [nenteqind e nentedhjete e tete mije] / 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] 

Mark Babani 

 

 

 


