
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR

DREJTORIA E CERDHEVE DHE KOPSHTEVE
Lagjia “ Perash“ Shkoder , Albania Tel & Fax 355-224 36-27

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Ref – 07691 Data 08.03.2019

Nga:Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder..Adresa : Lagjia “ Perash“ Shkoder ,
Albania Tel & Fax 355-224 36-27
Për:“Gjergj Buca”person fizik.Adresa:Ura e Dajlanit,Durres NIPT- K 31331547 R
-Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim (prokurim publik me mjete elektronike).
-Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje dru zjarri.
-Fondi limit : Fondi limit eshte 2.332.500 (dy milion e tre qind e tri dhjete e dy mije
e pese qind) leke pa tvsh i detajuar si me poshte.

Fondi limit per cerdhe eshte 250.000(dyqind e pese dhjete mije) leke pa tvsh.
Fondi limit per kopshtet eshte 2.082.500 (dy milion e tete dhjkete e dy )leke pa tvsh

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit Te ardhura X Grante, donacione
Investim Shpenzim operativ X

-Afati i perfundimit te furnizimit:31.12.2019
-Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve Publike dt.18.02.2019, Nr.07.

Data e zhvillimit te tenderit 27.02.2019,ora 10.00.

Njoftojme se, kane qene nje pjesemarres ne kete procedure i cili ka paraqitur kete
oferte:

1.Operatori ekonomik“ Gjergj Buca” person fizik perfaqesuar nga administratori
z.Gjergj Buca me Nipt K 31331547 R me vlera 2.332.500 (dy milion e tre qind e tri
dhjete e dy mije e pese qind)leke pa tvsh

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: subjektin ”Gjergj
Buca”person fizik. ,NIPT-i K 31331547 R me administrator z.Gjergj Buca ,Adresa:Ura
e Dajlanit,Durres se oferta e paraqitur me nje vlere te pergjithshme prej 2.332.500 (dy
milion e tre qind e tri dhjete e dy mije e pese qind) leke pa tvsh është identifikuar



si oferta e vetme e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë (Drejtorise se Cerdheve dhe Kopshteve
Shkoder), sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5
pese diteve 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 date 01.03.2019.

Ankesa:Nuk ka patur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
LAURETE LICI


