
 

 

     

BASHKIA VORË 

 

Nr._______prot.                                                                                     Vorë, më___.___.2021 

Shtojca 13     

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

Nga : Bashkia Vorë,   

Adresa: Rruga “Unaza” nr. 2, Vorë , Kodi postar:1032, email:  info@bashkiavore.gov.al 

 

Për: Shoqërinë  “NDREGJONI“ Nipt:K31329048I 

Adresa: Tirane, Njësia Bashkiake nr.8, Rruga „Sule Bega“,ndërtesa nr.32, Hyrja 8 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim  

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-88057-02-23-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale Inerte” 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kontrata do të zbatohet nga momenti i lidhjes së kontratës 

me perfundim ne 31.12.2021. 

Fondi Limit: 1 234 880 lekë pa Tvsh 

Burimi i Financimit: Nga të ardhurat e Bashkisë Vorë 

Data e Zhvillimit të Procedurës së Prokurimit:   08/03/2021,Ora: 13:00. 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët   

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 

 

1.“NDREGJONI shpk” me Nipt K31329048I, me vlere te ofertes 1 138 000 ( një million e 

njëqind e tridhjetë e tete mijë ) lekë  pa Tvsh. 

   

2. “MURATI” shpk  me Nipt K36425001J, me vlerë të ofertës 1 199 900( një milion e njëqind 

e nëntëdhjetë e nëntë e nëntë qind) lekë  pa Tvsh. 

3. “SARK “shpk me Nipt: K52531415H, me vlere te ofertes  1 060 000 ( një million e gjashte 

dhjetë mijë) lekë  pa Tvsh. 

 

 

 

  



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1. SARK “shpk me Nipt: K52531415H, me vlere te ofertes  1 060 000 ( një million e gjashte 

dhjetë mijë)  “lekë  pa Tvsh. 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

- Pika 2.2.5 Operatori ekonomik ofertues duhet te jete i pajisur me Certifikatën e 

Menaxhimit të cilësisë , ISO 9001: 2015; ISO 14001, Certifikata kërkohet te jetë e vlefshme 

në kohën e zhvillimit të tenderit. 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se shoqëria  “NDREGJONI 

shpk” me Nipt K31329048I, me vlere te ofertes 1 138 000 ( një million e njëqind e tridhjetë e 

tete mijë ) lekë  pa Tvsh., është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Vorë, Qyteti Vore sigurimin e kontratës, 

siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë)  ditëve nga dita e marrjes/publikimit 

të këtij njoftimi.  

 

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

t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me 

një vlerë të përgjithshme 1 199 900( një milion e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë e nëntë qind) 

lekë  pa Tvsh.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  18.03.2021 

 

Ankesa: Po 

Ka marrë përgjigje në datë 24.03.2021 

 

 

 

 

 

Nëpunësi Autorizues 

                                                           GENTIAN PICARI 

 

 

 

 



 

 


