
Shtojca 10 

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

15.08.2022 

 

Drejtuar: Si & Co Company sh.p.k me adrese TIRANE Rruga Qemal Stafa, ndertesa nr.pasurie 3/252-N7, 

ZK.8140, dyqani D-07 me nipt L21420002F 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure e hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Ref-36650-07-19-2022  Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje e 

gomave” 12 muaj 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. Sparkle 32 sh.p.k                                   L51327014R 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  3.695.760 ( tre milion e gjashteqind e nentedhjete e pese mije e shtateqind e gjashtedhjete)leke pa 

TVSH 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2. Si & Co Company sh.p.k                     L21420002F 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  4.464.000 (kater milion e katerqind e gjashtedhjete e kater mije) leke pa TVSH 

(e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

1. Gajd Company  sh.p.k      K79631501Q 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  6.394.000 (gjashte milion e treqind e nentedhjete e kater mije) leke pa TVSH 

 



 

Etj._________________________________________________________________________________ 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. 1. Sparkle 32 sh.p.k                                   L51327014R 

Vlera  3.695.760 ( tre milion e gjashteqind e nentedhjete e pese mije e shtateqind e gjashtedhjete)leke pa 

TVSH 

Operatori ekonomik eshte skualifikuar pasi ka paraqitur oferte anomalisht te ulet duke u bazuar 

ne nenin 933 te LPP pika 1. Kur autoritetet kontraktore vërejnë se oferta për punët, furnizimet 

ose shërbimet është anomalisht e ulët, i kërkon operatorit ekonomik të paraqesë me shkrim dhe 

brenda tri ditëve pune shpjegime për çmimin ose kostot e propozuara në ofertë. 

Operatori ekonomik Sparke 32 sh.p.k nuk ka kthyer pergjigje brenda afatit 3 ditor.  

2._________________________________                    _____________________ __________________ 

Emri i plotë i shoqërisë                           Numri i NIPT-it                    arsyet e mëposhtme 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Si & Co Company sh.p.k me adrese TIRANE 

Rruga Qemal Stafa, ndertesa nr.pasurie 3/252-N7, ZK.8140, dyqani D-07 me nipt L21420002F ], se 

oferta e paraqitur me vlerë totale prej Vlera  4.464.000 (kater milion e katerqind e gjashtedhjete e kater 

mije) leke pa TVSH / 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´. 

 

 

Administrator i Deleguar 

Diego Testi 

 

 

 

 


