
 

 

 _____________________              _______________________      

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

                                                          BASHKIA E TIRANËS 

              DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PASTRIMIT DHE E GJELBËRIMIT 

 

Nr.2045/17Prot                                                                                         Tiranë më,          .2022 

                                         FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

                                      

Drejtuar: GERARD-A SHPK me Nipt L12407005L, Adresa: Tiranë, Rruga “Ded Gjo Luli” me 

pasurinë e paluajtshme nr.6/901, Zona Kadastrale 8350, vol 38, faqe 211 me Administrator Z. Sokol 

Kryeziu             

Procedura e prokurimit/lotit: Procedure “Hapur e Thjeshtuar” me mjete elektronike. 

 

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-48454-11-03-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës:   “ Blerje Mjete Transporti ”  

 

Fondi limit: 9 990 000 (nente million e nenteqind e nentedhjete mije) lekë (pa TVSH) 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 15 dite nga nënshkrimi i Kontrates. 

Publikimet e mëparshme: Nuk ka pasur 

Buletini i Njoftimeve Publike: Nr. 152 date 7 Nentor 2022 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X  

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesi/t e mëposhtëm te cilet kanë marrë pjesë në këtë procedurë 

eshte vetem  1 (nje)  Ofertues si  më poshtë vijon me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

 

1.     . GERARD-A SHPK                                                  L12407005L 

           Emri i plotë i shoqërisë                                      numri i NIPT-it 

  

- Vlera:  9 777 500 ( nentemilion e shtateqind e shtatedhjete e shtate mije e peseqind)  lekë pa  

TVSH 

- Vlera: 11 733 000  (njembedhjetemilion e shtateqind e tridhjete e tre mije)  lekë me   

TVSH 

-  



Shqyrtohet oferta e paraqitur nga ofertuesi  “GERARD-A ” SHPK  nga ku rezulton se: 

 I plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim 

 I plotëson kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në DST 

 Përsa i përket llogaritjes së vlerës së ofertës nuk rezulton anomalisht e ulët. 

 

Nga pjesërmarrësit jane skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

       Nuk ka operator ekonomik të skualifikuar 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se: “GERARD-A SHPK me Nipt 

L12407005L, Adresa: Tiranë, Rruga “Ded Gjo Luli” me pasurinë e paluajtshme nr.6/901, Zona 

Kadastrale 8350, vol 38, faqe 211 me Administrator Z. Sokol Kryeziu e paraqitur se oferta me vlerën 

e pergjithshme prej: Vlera:  9 777 500 ( nentemilion e shtateqind e shtatedhjete e shtate mije e 

peseqind)  lekë pa  TVSH  dhe Vlera:  11 733 000  (njembedhjetemilion e shtateqind e tridhjete 

e tre mije)  lekë me   TVSH është identifikuar si Ofertë e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë “Drejtorisë së Përgjithshme të Pastrimit dhe 

Gjelbërimit të Qytetit”, Tiranë me adresë: Rruga “5 Maji”, Tiranë, sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij 

njoftimi.   

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç 

parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak) 

 

PO    JO X 

                 TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR     

      PERSONI I AUTORIZUAR 

             

                 BUJAR XHAFA 

  

 

 

 

 

 

 


