
BASHKIA DIBER

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: [Sali Vranezi]

* * *

Procedura e ankandit: [Ankand I Hapur]

Përshkrim i shkurtër i procedures se ankandit dhe objektit te tij: Nxjerjen e materialit drusor te thate

ne kembe dhe te rezuar te shperndare ne ngastrat 33/a te ekonomise pyjore Zhuri Plahut-Qafe

Murre.Prerje Shendetesuese e rigjeneruese ne ngastrat 33/a te ekonomise pyjore Zhuri Plahut-Qafe

Murre ,Bashkia Diber me volum prej 1755 m3 dru zjarri te llojit “ah” nga te cilat 200 m3 Lende

punime dhe 1555 m3 dru zjarri me vlere totale 1.397.500 (Nje milion e treqind e nentedhjete e

shtate mije e peseqind) leke.

Publikime të mëparshme (): Buletini i Njoftimeve Publike nr. 40 date 09.10.2017

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

1.___Sali Vrenezi_____________ _L46322702U__

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera ___1.400.000 (Njeqind e katerqind mije )_leke_______

(me numra dhe fjale)

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1.______________ ________

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

__Mungese dokumentacioni te plote___

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“Sali Vrenezi” Lagja Treg,Peshkopi ]

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.400.000 (Njeqind e katerqind mije )_leke

është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Diber] kopjen e nënshkruar të formularit të

kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30

(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose 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 58 të ligjit për prokurimet publike nr.9643

date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _31/10/2017_____________

Ankesa: ka ose jo__ Nuk Ka ____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________


