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 Nr.__________Prot                                                                                     Date _13_/01/2023 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT) 

 

 

[Data 13.01.2023 

 

Drejtuar: INA shpk   me NIPT J61814009W me adrese TIRANE Rruga Besim Imami, Myslym 

Shyri,, Mbrapa Karburantit 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur me mjete elektronike 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF 49725-11-14-2022    

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: PUNIME REHABILITUESE PËR KOPSHTIN MORAVË, 

SHKOLLËN DYSHNIK DHE QENDRËN E SHËRBIMEVE ARSIMORE BERAT, afati 

për zbatimin e saj:   2 MUAJ    

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike Buletini Nr. 160 datë 21 Nëntor 

2022  

 

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. ASI-2A CO  – NIPT K53002402 me oferte 14 041 462 (katermbedhjete milion e dyzete 

e nje mije e katerqind e gjashtedhjete e dy ) leke pa tvsh.  
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2. BESTA – J62903182B me oferte 16 942 386   (gjashtembedhjete milion e nenteqinde e dyzete 

e dy mije e treqinde e tetedhejete e gjashte ) leke pa tvsh.  

 

3. DON JURGE – K33005405Q operatori ekonomik  s’ka ska paraqitur oferte  

 

4. EURO-ALB – K66613407H me oferte 15 895 228.4    (pesembedhjete milion e teteqinde 

e nentedhjete e pese mije e dyqinde e njezete e tete presje kater ) leke pa tvsh.  

 

5. FLED – K17621104C me oferte 14 932 534   (katermbedhjete milion e nenteqinde e 

tridhjete e dy  mije e  peseqinde e tridhjete e kater ) leke pa tvsh.  

 

6. INA – J61814009W me oferte 13 978 248.63   (trembedhjete milion e nenteqinde e 

shtatedhjete e tete  mije e dyqinde e dyzete e tete pike gjashtedhjete e tre) leke pa tvsh.  

 

7. TOTILA – K13001010G me oferte 16 520 467    (gjashtembedhjete milion e peseqinde 

e njezete mije e katerqinde e gjashtedhjete e shtate ) leke pa tvsh.  

 

8. ZEQILLARI – L61912024O me oferte 15 571 481.85   (pesembedhjete milion e 

peseqinde e shtatedhjete e nje mije e katerqinde e tetedhjete e nje pike tetedhjete e pese) 

leke pa tvsh.  

 

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1.   DON JURGE – K33005405Q – oferte ska paraqitur 

2. EURO-ALB – K66613407H - Oferat e operatorit ekonomik 15 895 228.4    

(pesembedhjete milion e teteqinde e nentedhjete e pese mije e dyqinde e njezete e tete 

presje kater ) leke pa tvsh.  

 

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

konform kritereve te pergjithshme dhe te vecanta te tenderit. Oferta e ketij operatori eshte 
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me gabime artimetike. Ne rregullat e prokurimit publik shprehet  : Ofertat me gabime 

aritmetike refuzohen, kur: 

- shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se 2% e vlerës së ofertës 

ekonomike të ofruar; konkretisht  ne baze te verifikimeve vlera e ofertuar e operatorit 

ekonomik  eshte 14 018 388.4 leke pa tvsh. Per kete arsye oferta e paraqitur s’kualifikohet.  

  

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë (INA shpk   me NIPT J61814009W me 

adrese TIRANE Rruga Besim Imami, Myslym Shyri,Mbrapa Karburantit, se oferta e paraqitur me 

vlerë totale prej _13 978 248.63   (trembedhjete milion e nenteqinde e shtatedhjete e tete  mije e 

dyqinde e dyzete e e tete pike gjashtedhjete e tre) leke pa tvsh. __ [shuma përkatëse e shprehur me 

fjalë dhe shifra] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme. 

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     

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


