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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 Nr.________Prot   Data 11.09.2020 

 

Për:  ZDRAVO sh.p.k me adrese Zyra Qendrore Fier,  Lushnje, lagja Xhevdet 

Nepravishta  Ish Godina e Plasmasit  

                                            

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozime   me mjete elektronike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-68245-08-10-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Permiresim i banesave ekzistuese per komunitete 

te varfera dhe te pafavorizuara 

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 60 dite  nga data e lidhjes se 

kontrates. 

Publikime të mëparshme Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 55 datë 17 Gusht 2020 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x  

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

ofruara: 

1. ZDRAVO sh.p.k me NIPT  J84003411K   me oferte 9 447 915  (nentemilion e 

katerqind e dyzete e shtate mije e nenteqind e pesembedhjete)lekë   pa TVSH 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: nuk ka operator te skualifikuar 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  ZDRAVO sh.p.k me NIPT  

J84003411K    se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 9 447 915  (nentemilion 

e katerqind e dyzete e shtate mije e nenteqind e pesembedhjete)lekë   pa TVSH është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Berat ] 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, do të 

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) 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 nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë  03.09.2020 

Ankesa:  nuk ka  

 

http://www.bashkiaberat.gov.al/

