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BASHKIA KURBIN 

KRYETARI 

 

 Nr. ______ prot.                                                                     Laç, më ___.___.2020 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT  

Data 18.11.2020. 

Për: Operatorin ekonomik “SERDADO” SHPK: 

- Adresa: Lezhë, Shengjin, Banese 1-Kateshe, Superstrada Lezhë -Tiranë, km2. 

 

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim” Shërbime (Prokurim me mjete 

elektronike). 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-76726-10-26-2020 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbime dhe mirëmbajtje të mjeteve të vogla të 

Bashkisë Kurbin”. 

Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve): 1,666,500 (një milion e gjashtëqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH. 

Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë. 

Data e zhvillimit të tenderit: 06/11/2020 

Kohëzgjatja e kontratës: Duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës me përfundim në 

31/12/2020.   

 

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: 

 

 Operatori ekonomik “SERDADO” SHPK, me numër NIPTI J67902524E.  

Vlera e ofertuar: 1,623,100 (një milion e gjashtëqind e njëzet e tre mijë e njëqind) lekë pa 

TVSH. 

 

 

 Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

 

 S’ka 
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

 S’ka 

 

* * * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Operatorin ekonomik 

“SERDADO” SHPK, Adresa: Lezhë, Shengjin, Banese 1-Kateshe, Superstrada Lezhë -

Tiranë, km2, me përfaqësues ligjor Z. Klaudio Mëhilli, se oferta e paraqitur, me një vlerë të 

përgjithshme prej: 1,623,100 (një milion e gjashtëqind e njëzet e tre mijë e njëqind) lekë pa 

TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Bashkisë Kurbin, Lagjia Nr.3 Laç, Tel/Fax 

0035553222270, Cel: 0682205942, 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, do të 

veprohet, siç parashikohet në ligjin nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.11.2020. 

Ankesa: ka ose jo 

Nuk ka patur  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

                            

                                

           Titullari i Autoritetit Kontraktor 

                                                                                                Majlinda CARA 
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