
 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BASHKIA KAMËZ 

NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE 

Shtojca 10 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Datë: 01.12.2022 

 

Drejtuar:  Operatorit Ekonomik “D&KO” Sh.p.k 

Adresa: Rr. “Faik Ballanca, Nd. 10,  Kati I-rë, Tiranë 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e Thjeshtuar - Mallra 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-50061-11-15-2022 

 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Autovinç me Kosh”, me Fondi limit: 3,200,000 (tre 

milion e dyqindmijë) lekë pa TVSH. 

 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Nuk ka. 

 

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. D&KO SH. P.K L61706022I 

 Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t 

Vlera: 3,185,000 (tremilion e njëqind e tetëdhjetë e pesëmijë) lekë 

 

 

2. SPARKLE 32 SH.P.K L51327014R 

 Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t 

Vlera: 3,200,000 (tremilion e dyqindmijë) lekë 

 

 

3. BESNIK MEÇI L12407012R 

 Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t 

Vlera: Pa ofertë  



 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1. Operatori ekonomik “Besnik Meçi”, me NUIS L12407012R për arsye se nuk plotëson kushtet 

dhe kriteret për kualifikim sipas DST, rënditur si vijon: 

 Nuk është paraqitur dokumentacioni sipas shtojcës 1, Formulari Ofertës. 

 Nuk është paraqitur dokumentacioni sipas shtojcës 2, Lista e Çmimeve. 

 Nuk është paraqitur dokumentacioni sipas shtojcës 3, Sigurimin e Ofertës. 

 Nuk është paraqitur dokumentacioni sipas pikës 2.3.1, Kontrata te ngjashme. 

 Nuk është paraqitur dokumentacioni sipas pikës 2.3.2, Deklaratën e garancisë së mjetit për 

një periudhë jo më pak se një 1-vjeçare. 

 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorit Ekonomik “D&KO” Sh.p.k, 

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 3,185,000 (tremilion e njëqindmijë e tetëdhjetë e pesëmijë) 

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 

 

Prel  GJONPALAJ 

 

 

 

 

 


