
 
 

              BASHKIA BERAT 

                 DREJTORIA JURIDIKE  

 
 

 Nr.__________Prot                                                                                     Date ____/12/2022 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

[Data 12.12.2022] 

Drejtuar: [AMEL - E. Z shpk me nipt L71421032N me adrese: Tirane Kashar MEZEZ Lagjja Mezez, rruga 

" Sokrat Miho ", zona e Astirit, godine 9 - kateshe, ap 6/6] 

 

 

Procedura e prokurimit/lotit : E hapur, e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Ref : 49782-11-14-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Blerje materiale dhe veshje pune brenda 20 diteve nga data e 

lidhjes se kontrates] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [21.11.2022] [160] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x   

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

1.              AMEL-E.Z                                                                          L71421032N 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  3 286 000 ( tre milion e dyqinde e tetedhjete e gjashte mije)   leke pa tvsh.  

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

2.            Blerina Sadiku                                                                       K97730102T 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  2 993 000  (dy milion e nenteqinde e nentedhjete e tre mije) leke pa tvsh.  

      (e shprehur në shifra dhe fjalë) 



 
 

              BASHKIA BERAT 

                 DREJTORIA JURIDIKE  

 
 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1  

Blerina Sadiku                                                                       K97730102T 

Emri i plotë i shoqërisë                 Numri i NIPT-it   

Vlera  2 993 000  (dy milion e nenteqinde e nentedhjete e tre mije) leke pa tvsh.  

      (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

Per arsyet e meposhtme:  

Dokumentacioni i paraqitur nga operatori ekonomik pjesemarres nuk eshte i plote dhe konform 

kritereve te pergjithshme dhe te vecanta te tenderit. Komisioni i vleresimit te oferteva vendos 

skualifikimin e ketij operatori ne sistemin elektronik te prokurimit publik dhe vazhdon me 

njoftimin në sistemin elektronik të prokurimit për dorëzimin e dokumentave provuese të 

vetëdeklarimit dhe të ofertës.  Konretisht si me poshte:  

- Ne piken 2.3.1 deshmi per furnizime te ngjashme operatori ekonomik nuk ka paraqitur 

sipas zerave ne preventiv furnizime te ngjashme te meparshme si dhe furnizimet me 

organet e qeverisjes vendore nuk a paraqitur kontrate furnizimi.  

- Shtojca e vetedekalrimit nuk eshte plotesuar me te gjitha elementet qe permban dokumentat 

standarte te tenderit.  

 

- Ne piken 2.3.5 te kerkesave eshte kerkuar qe:  Operatori ekonomik ofertues, në ditën 

dhe orën e caktuar për hapjen e ofertave, pranë Autoritetit Kontraktor, Bashkia Berat, duhet 

të paraqesë të paketuara nga nje  moster fizike  për secilin nga zërat e mallrave objekt 

prokurimi dhe ato duhet te jene te mbyllura ne nje kuti jo transparente te vulosur me vulen 

e operatorit ekonomik. Autoriteti Kontraktor ka të drejtën e kontrollit të mostrave të sjella 

me përputhshmerinë e specifikimeve  të kërkuara dhe te kryeje analizat e nevojshme 

laboratorike nese do te shihet e arsyeshme. Mosparaqitja e mostrave sipas kërkesave të 

mësipërme përbën kusht s’kualifikimi për vazhdimin  e procedurave. Operatori ekonomik 

nuk eshte paraqitur per mostrat duke mos e permbushur piken 2.3.5.  

  

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [[AMEL - E. Z shpk me nipt L71421032N me 

adrese: Tirane Kashar MEZEZ Lagjja Mezez, rruga " Sokrat Miho ", zona e Astirit, godine 9 - kateshe, 

ap 6/6], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____________ [3 286 000 ( tre milion e dyqinde e 

tetedhjete e gjashte mije)/pikët totale të marra  [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 



 
 

              BASHKIA BERAT 

                 DREJTORIA JURIDIKE  

 
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Berat , rruga Antipatrea ] sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda __7 diteve  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 

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës: 

  

PO    JO  

 

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë)___________________ 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ERVIN DEMO 

 


