BASHKIA MAT
SEKTORI JURIDIK DHE PROKURIMEVE PUBLIKE
Burrel me___ /___/ 2019

Nr.________ Prot

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: Adenis Kastrati Tirane Kamez BATHORE Lagjja Nr. 4, Rruga Demokracia, Godina Nr. 29,

Kati 1
Procedura e prokurimit: Blerje Kancelarie
Numri i referencës së procedurës/lotit: Nr: REF-17451-04-10-2019
Përshkrim i shkurtër i kontratës:]
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
1. Adenis Kastrati
Emri i plotë i shoqërisë

L51611004I
numri i NIPT-it

Vlera : 1.044.890 (nje milione e dyzet e kater mije e teteqind e nentedhjete ) leke pa ta.v.sh
(me numra dhe fjalë) leke pa t.v.sh
2. InfoSoft Office sh.p.k
Emri i plotë i shoqërisë

J62426002Q
numri i NIPT-it

Vlera : 1.227.210 (nje milione e dyqind e njezet e shtate mije e dyqind e dhjete ) leke pa t.v.sh.
(me numra dhe fjalë) leke pa t.v.sh.
3. Magrip Bana
Emri i plotë i shoqërisë

L41702004L
numri i NIPT-it

Vlera : 1.277.227 (nje milione e dyqind e shtatedhjete e shtate mije e dyqind e njezet e shtate )
leke pa t.v.sh. (me numra dhe fjalë).
4. EURO OFFICE

Emri i plotë i shoqërisë

K31803032W
numri i NIPT-it

Vlera : 1.293.017 (nje milione e dyqind e nentedhjete e tre mije e shtatembedhjete ) leke pa
t.v.sh. (me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

***
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : Adenis Kastrati Tirane Kamez BATHORE
Lagjja Nr. 4, Rruga Demokracia, Godina Nr. 29, Kati 1” Vlera : 1.044.890 (nje milione e dyzet e
kater mije e teteqind e nentedhjete ) leke pa ta.v.sh (me numra dhe fjalë) leke pa t.v.sh (me
numra dhe fjalë) /pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Mat, Sektori Juridik dhe PP ] sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi.
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], 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 : 30.04.2019
Ankesa: JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Nezir RIZVANI

