
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIVJAKË

SEKTORI JURIDIK DHE I PROKURIMEVE PUBLIKE

Nr._______ Divjakë më ____/____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

[ Data : 09.04.2019 ]

Nga: Autoriteti Kontraktor Bashkia Divjake

Adresa: Divjake, Sheshi ‘’Santa Barbara’’, lagjia nr.2.

Për: Operatorin “Vilson Prifti” Sh.p.k

Adresa: Divjake, Lagjia numer 2, Rruga “20 Janari”.

Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozim“

Me objekt: “Blerje ushqime per kopeshtin Divjake”

Loti I . “Blerje buke”

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje ushqime per kopeshtin Divjake”

Loti I . “Blerje buke”

Kohëzgjatja: 9 muaj nga nënshkrimi i kontratës.

Fondi limit: 1 576 168 (nje milion e peseqind e shtatedhjete e gjashte mije e njeqind e

gjashtedhjete e tete) leke pa Tvsh, perkatesisht Loti I. “Blerje buke” me fond limit 53 478

(pesedhjete e tre mije e katerqind e shtatedhjete e tete) lekë pa T.V.SH.

Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise Divjake

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 01/04/2019 Ora: 12:00

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike



“Blerje ushqime per kopeshtin Divjake” REF-13205-03-12-2019

Loti I . “Blerje buke” REF-13215-03-12-2019

Njoftojme se, ka qene pjesemarres ne procedure, ofertuesi i meposhtem, me vlerat perkatese te

ofruara:

1. “Vilson Prifti” me Nr. Nipti L53912402L 1 576 168 leke pa TVSH

Loti I. “Blerje buke” “Vilson Prifti” me Nr. Nipti L53912402L 53 478 leke

pa TVSH

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se Operatori Ekonomik “Vilson

Prifti” me Nr. Nipti L53912402L, me oferte 1 576 168 (nje milion e peseqind e

shtatedhjete e gjashte mije e njeqind e gjashtedhjete e tete) leke pa TVSH, perkatesisht

Loti I. “Blerje buke” “Vilson Prifti” me Nr. Nipti L53912402L 53 478 (pesedhjete e

tre mije e katerqind e shtatedhjete e tete) leke pa TVSH, me adrese: Divjake, Lagjia numer

2, Rruga “20 Janari”, se është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Autoritetit Kontraktor Bashkia Divjake, me

Adrese: Divjake, Sheshi ‘’SANTA BARBARA’’, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës

dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve

nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.04.2019

Ankesa: ka ose jo, jo, ska pasur ankesa

(nëse ka) kane marrë përgjigje në datë -

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Fredi Kokoneshi


