
 
   BASHKIA BELSH 

Nr._______Prot.                                                                                                                  Belsh më:   07. 07 .2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Drejtuar:  “Adenis Kastrati Kastrati” Person fizik me Nipt L51611004I, me adresë: Tirane Kamez 

BATHORE Lagjja Nr. 4, Rruga Demokracia, Godina Nr. 29, Kati 1, me administrator Adenis Kastrati. 

*  *  * 

Procedura e prokurimit/lotit:  E hapur e thjeshtuar (me mjete elektronike) mall. 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-33721-06-22-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje pajisje elektronike për zyrat e Bashkisë Belsh” 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): 

 Buletini i Njoftimeve Publike : 

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 ka  marrë pjesë Ofertuesi i 

mëposhtëm me këtë vlerë përkatëse të ofruar: 

1. “Adenis Kastrati Kastrati”                                                                                           L51611004I                                                                                                                         

  

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it  

Vlera  2 148 890  ( dy milion e njëqind e dyzetë e tetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë)  lekë pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) L81506043D  

2. “Instant. Al” shpk 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it  

Vlera  2 224 290 ( dy milion e dyqind e njëzetë e katër mijë e dyqind e nëntëdhjetë) lekë pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

3. “Ligus”                                                                                                                                L51523001S 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it  

Vlera  2 389 000(dy milion e treqind e tetëdhjetë e nëntë mijë)pa TVSH 



(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

4. “PC Store”                                                                                                                          L01606034A  

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it  

Vlera  2 329 100 (dymilion e treqind e njëzetë e nëntë mijë e njëqind) pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

5. “Mifeel”                                                                                                                            K42611766Q 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it  

Vlera  2 402 000 (dymilion e katërqind e dy mijë)pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

6. “Sofia Myftari”  person fizik                                                                                           L82916601N 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it  

Vlera  2 282 000 ( dymilion e dyqind e tetëdhjetë e dy mijë)pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

7. “Zeqiri” shpk                                                                                                                       J67902827A  

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it  

Vlera  2 397 000 (dymilion e treqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë)pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 Ska  

 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  se Operatori ekonomik “Adenis Kastrati 
Kastrati” Person fizik me Nipt L51611004I, me adresë: Tirane Kamez BATHORE Lagjja Nr. 4, Rruga 
Demokracia, Godina Nr. 29, Kati 1, me administrator Adenis Kastrati, është paraqitur me ofertë 
ekonomikë me 2 148 890  ( dy milion e njëqind e dyzetë e tetë mijë e tetëqind e nëntëdhjetë) lekë pa 
TVSH dhe 2 578 668(dy milion e pesëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e 

tetë) leke me TVSH, dhe/ 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 /OSE  

PERSONI I  AUTORIZUAR PREJ TIJ 

KRYETARI 

ARIF TAFANI 

(emri, mbiemri, firma, vula)   


