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Adresa: Rruga “5 Maji”, Tiranë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________                             _____________________ 
                                           R  E  P U  B  L  I  K  A    E   S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë 

                                         BASHKIA  TIRANË 

   DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RRUGËVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK 

DREJTORIA JURIDIKE DHE PROKURIMEVE 

 

 

Nr.________ Prot.                                                                       Tiranë, më ___.___.2021 

 

 

  FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Datë: 05.07.2022 

Drejtuar:  Shoqërisë “AZ Trading” shpk me NUIS L81515016F, dhe me adresë: 

Tirane Njesia Administrative nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Kulla G&P, 

Kati 1, Njesia nr.13. 

* * * 

Procedura e prokurimit: E hapur e thjeshtuar, marrëveshje kuadër me 1 (një) operator 

ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 mujor. 

 

Numri i referencës së procedurës: REF-32706-06-13-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “ Blerje mjete pune dhe aksesorë ndihmës”, me afat 

lëvrimi nga lidhja e kontratës /kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit 

kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër, me fond limit 2.920.460 (dy 

milion e nëntëqind e njëzet mijë e katërqind e gjashtëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 80, datë 

20.06.2022. 

 

Kriteret e përzgjedhjes së  fituesit:   

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X 

 

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët 

ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë: 

 

1. Operatori Ekonomik “AZ Trading” sh.p.k me NUIS L81515016F, me vlerë: 

2.900.570 (dy milion e nëntëqind mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH. 

 

2. Operatori Ekonomik: “Bajro Bros” sh.p.k me NUIS M11313029O, me vlerë 0 

(zero) lekë,  me adresë: Tirane, Tirane, Rruga Riza Cerova, pallati Colombo II. 
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Është skualifikuar operatori  ekonomik i mëposhëm:  

 

1. Operatori Ekonomik: “Bajro Bros” sh.p.k me NUIS M11313029O me adresë: 

Tirane, Tirane, Rruga Riza Cerova, pallati Colombo II. 

 

Arsyet e skualifikimit janë: 

Operatori ekonomik nuk ka paraqitur asnjë dokumenta sipas kritereve të Dokumentat 

Standarte të Tenderit. 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë  se operatori ekonomik i 

mëposhtëm është identifikuar si i suksesshëm: 

 

1. Operatori Ekonomik “AZ Trading” sh.p.k me NUIS L81515016F, me vlerë të 

ofruar prej 2.900.570 (dy milion e nëntëqind mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë 

pa TVSH. 

 

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”. 

 

 

 

 

 
 

 

 


