
BASHKIA LEZHE

Nr._____ Prot. Lezhë, më ____/___2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 04.01.2018

Për: Operatorin ekonomik Ali Halili person fizik adresa :Preze Tirane

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim me mjete elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-96394-12-03-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje te 3 autoveturave 6+1 per policine bashkiake, drejtorine e te
ardhurave , IVMT e bashkise Lezhe dhe blerjen e nje fuoristrade 4+1 per nevoja te administrates se
bashkise Lezhe. Kohezgjatja e kontrates : levrimi i mallit do te kryhet brenda 20 diteve nga nenshkrimi i
kontrates

Fondi limit 6 250 000 ( gjashtemilion e dyqind e pesedhjete mije ) leke

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. Ali Halili Person fizik me nr Nipti K51525049E dhe vlere oferte 6 180 000 ( gjashtemilion e
njeqind e tetedhjete mije )leke

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE , Ali Halili Person fizik me nr
Nipti K51525049E dhe vlere oferte 6 180 000 ( gjashtemilion e njeqind e tetedhjete mije )leke
është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [bashkise Lezhe , sektorit te prokurimeve publkike ]
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ( pese )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) 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 : 27.12.2018

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

KRYETARI
FRAN FRROKAJ

Bashkia Lezhë,L. Skenderbeg , Sheshi "Gjergj Kastrioti", 4501, Lezhë, e-mail: f.frrokaj@lezha.gov.al , web:www.lezha.gov.al
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