
BASHKIA KOLONJË 

FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

Nr.          prot                                                                                                                       Data: 02.05.2021 

Për: Operatorin ekonomik AL – Dok SHPK me NIUS   J64103601Q 

Adresa: Korçë,Udenisht,Komuna Udenisht, Qaf Thanë,pranë hotel Odesa. 

Procedura e prokurimit: Kërkesë për Propozim,Mallra,prokurim me mjete elektronike 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-89219-03-06-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje materiale për rikonstruksionin e tortuareve Bashkia Kolonjë, 

viti 2021, duke filluar nga nënshkrimi i kontratës me përfundim në  31 / 12 / 2021, sipas nevojave dhe 

kërkesave të Autoritetit Kontrator. 

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. Operatori Ekonomik AL – Dok SHPK                                                J64103601Q 

                         Emri i plotë i shoqërisë                     numri i NIPT-it    

Vlera 2,557,250 (Dymilionepesëqindepesëdhjetëeshtatëmijëedyqindepesëdhjetë) lekë pa Tvsh . 

                                                             (me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: S’KA 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik AL – Dok SHPK me 

NIUS J64103601Q dhe adresë: Korçë,Udenisht,Komuna Udenisht, Qaf Thanë,pranë hotel Odesa, se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 2,557,250 (Dymilionepesëqindepesëdhjetëe 

shtatëmijëedyqindepesëdhjetë) lekë pa Tvsh është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë 

Emri    Bashkisë Kolonjë 

Adresa                Sheshi “ Rilindja ” 

Tel/Fax  +355 812 2 2225 ; +355 812 2 3173 

E-mail   bashkia.kolonje@gmail.com 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e 

marrjes/publikimit të këtij njoftimi , por jo me vone se 5 (pesë) ditë nga marrja e kërkesës me shkrim për 

lidhjen e kontratës. 

 

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 : 23.03.2021 

Ankesa: Jo  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

TITULLARI  I  AUTORITETIT  KONTRAKTOR 

ERION ISAI 


