
Shtojca 13    

  

[Shtojcë për tu plotësuarnga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

          [06.04.2021] 

Për: „BLEDI BILALI“me NIPT K47413022U me adrese : Shkoder, Rruga Qemal Draçini, prane 

ish 5 Heronjve 

Procedura e prokurimit:Kerkese per Propozime 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88886-03-03-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje materiale kancelarie per vitin 2021] 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x oferta ekonomikisht më e favorshme  

 

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

1.”BLEDI BILALI”               K47413022U  

               

Vlera  2.899.400 (nenteqind e shtatedhjete e nje mije)leke pa tvsh 

2.”Marketing & Distribution”   J72124001N 

               

Vlera  2.816.393 (nje milion e nentedhjete e kater mije)leke pa tvsh 

 

3.”MIFEEL”                           L82916601N 

       

Vlera 2.811.860(një milion e katërqind e dyzet e tetë mijë e pesëdhjetë)pa tvsh 

4.”SOFIA MYFTARI”            K42611766Q 

       

Vlera 2.494.960(një milion e katërqind e dyzet e tetë mijë)pa tvsh 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

     

1.”Marketing & Distribution”   J72124001N 

               

Vlera  2.816.393 (nje milion e nentedhjete e kater mije)leke pa tvsh 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 



 

 Për produktin nr 1, mostra është kërkuar Dosje me lastik, 6cm, dy lastike, kapak plastic, 

ndërkohe ju keni paraqitur , dosje me 1 lastik. 

 Për produktin nr 3, mostra është kërkuar Dosje kartoni per arshive, me mbishkrim, 

ndërkohe ju keni paraqitur dosje kartoni të thjeshtë. 

 Për produktin nr 4, është kërkuar Dosje me mekanizem A4 me kuti, kapak shndrites, 

ndërkohe ju keni paraqitur Dosje me mekanizëm me kapak jo shndritës. 

 Për produktin nr 8, është kërkuar Axhende formate A4 dhe A5, material lekure, ndërkohë 

ju keni paraqitur axhendë me kapak jo lëkure, për më tepër mostra është e dëmtuar. 

 Për produktin nr 35 , është kërkuar Mbajtese kancelarie PMP, Mbajtese druri 7 ndarje, 

ndërkohë ju keni paraqitur Mbajtëse kancelarie me 6 ndarje  

 Me datën 12.03.2021, është ngarkuar në Sistemin elektronik nga AK-ja , shtojcë e cila ka 

sqaruar se : 

Sqarojme per te gjithe operatoret ekonomik pjesmarres ne kete procedure,per Zerin me nr 

rendor 19 “Leter format A4, pako/500 cope” ne preventivin e gjendur ne DST 

Behet : 

“Leter format A4, pako/me 500 flete ” sasia 12.650 pako.  

Pra sasia e Leter format A4 nuk ka ndryshuar, por është shpjeguar njësia, ndërkohë ju në 

ofertën tuaj keni paraqitur Leter Format A4 pako/500 cope, 1265 pako, duke ulur 

ndjeshëm sasinë e Letrës format A4, të kërkuar nga AK-ja. 

 

2.”MIFEEL”                           L82916601N 

       

Vlera 2.811.860(një milion e katërqind e dyzet e tetë mijë e pesëdhjetë)pa tvsh 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 Nuk është paraqitur në daten dhe orën e hapjes së tenderit për te paraqitur mostrat e 

kërkuara nga AK 

3.”SOFIA MYFTARI”            K42611766Q 

       

Vlera 2.494.960(një milion e katërqind e dyzet e tetë mijë)pa tvsh 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 

 Nuk është paraqitur në daten dhe orën e hapjes së tenderit për te paraqitur mostrat e 

kërkuara nga AK 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë „BLEDI BILALI“me NIPT 

K47413022U me adrese : Shkoder, Rruga Qemal Draçini, prane ish 5 Heronjve se oferta e 



paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2.899.400 (nenteqind e shtatedhjete e nje mije)leke pa 

tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Vau Dejes me adrese Rruga “Qafa e 

gurit”Vau Dejes] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 

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 prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 25.03.2021 

 

Ankesa: ka ose jo JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

MARK BABANI 

 

 

 

 

 

 


