
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE, KORÇE 

 

 

Nr.                       Prot.                                                                                                     Date 08.01.2021 

 

 

Për: Shqerine, “MURATI D” SHPK me NIPT K42003004T  adresa : Rruga "Kavaja", ish kambinati 

ushqimor,godine 1 kateshee 

 

Procedura e prokurimit: Materiale hidraulike 

Numri i referencës së procedurës/loti : REF-81313-12-07-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate ka per qellim realizimin e furnizimit me materiale 

hidraulike . 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet):  

   

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët 

 

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 

 

 

1. Shoqeria “MURATI D” SHPK, NIPT K42003004T me vleren: 1,920,535 (nje  milion e nenteqind e 

njezet mije e peseqind e tridhjet e pese) leke. 

  

2. Shoqeria “FREDI ELECTRONIC” SHPK, NIPT K91803020F me vleren: 1,949,640 (nje  milion e 

nenteqind e dyzet e nente mije e gjashteqind e dyzet) leke. 

 

3. Shoqeria “M U R A T I” SHPK, NIPT J66702413V me vleren: 1,956,906 (nje  milion e nenteqind e 

pesedhjet e gjashte mije e nenteqind e gjashte) leke. 

 

4. Shoqeria “EURO-ALB” SHPK, K66613407H me vleren: 2,128,980 (dy  milion e njeqind e njezet e 

tete mije e nenteqind e tetedhjet) leke. 

 

5. Shoqeria “ADENIS KASTRATI KASTRATI” SHPK, L51611004I me vleren: 2,182,740 (dy milion 

e njeqind e tetedhjet e dy mije e shtateqind e dyzet) leke. 

 

6. Shoqeria “DENISA BESHAJ” SHPK, L41904011K me vleren: 2,296,750 (dy milion e dyqind e 

nentedhjet e gjashte mije e shtateqind) leke. 

 

7. Shoqeria “HEST” SHPK, L21527009H me vleren: 2,297,080 (dy milion e dyqind e nentedhjet e 

shtate mije e tetedhjete)leke. 

 

8. Shoqeria “ARTEO 2018” SHPK, L82523203F me vleren: 2,298,100 (dy milion e dyqind e 

nentedhjet e tete mije e njeqind)leke. 



 

 

9.Shoqeria “LUAR Bros” SHPK, L72322004M , Operatori ekonomik nuk e ka paraqitur oferten 

ekonomike sipas kerkesave te autoritetit kontraktor, sasive dhe zerave te formularit te ofertes te 

publikuar ne dokumentet standarte te tenderit pasi ka paraqitur oferte me shumatoren e cmimeve 

per njesi dhe jo cmimin total sipas kerkesave te AK. 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1 . Shoqeria “LUAR Bros” SHPK per arsye se: 

 

Operatori ekonomik nuk e ka paraqitur oferten ekonomike sipas kerkesave te autoritetit kontraktor, sasive 

dhe zerave te formularit te ofertes te publikuar ne dokumentet standarte te tenderit pasi ka paraqitur oferte 

me shumatoren e cmimeve per njesi dhe jo cmimin total sipas kerkesave te AK. 

 

 

 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqerine “MURATI D” SHPK se oferta e 

paraqitur, me cmim total  me vlere prej 1,920,535 (nje  milion e nenteqind e njezet mije e peseqind e 

tridhjet e pese) leke pa Tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrjes se Sherbimeve Publike,Bashkise Korçë 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të së këtij njoftimi, por jo me vone se 5 dite nga kerkesa  per lidhjen e kontrates. 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të veprohet siç 

parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.  

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë : 31.12.2020 

 

Ankesa: Nuk ka 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

ILIRJAN DINELLARI 


