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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA E QYTETIT

KORÇË

Drejtoria e Prokurimeve Date 07/06/2019

Nr______Prot

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË
MARRËVESHJEN KUADËR

Date 07.06.2019

Nga: Bashkia Korçë, Bulevardi Shën Gjergji, L.12.

Për: “Ziso Miho Marko”, adresa: Korçe, Rr.Marko Boçari, L.4, Objekt privat Nr.12

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim-(Marreveshje Kuader)

Objekti: “Kuote ushqimore shkolla Naim Frasheri”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-20532-05-06-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo marreveshje kuader ka per qellim gatimin dhe Shpërndarja e
Ushqimit per nxenesit rome dhe egjiptiane te shkolles 9-vjecare ”Naim Frasheri”,Korce,me afat 12 muaj.

Fondi limit: 2.185.633 lekë
Shumatorja e çmimeve për njësi është : 316.65 (treqind e gjashtembedhjete pike gjashtedhjete e
pese)lek,pa tvsh.

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Shpenzim

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 17.05.2019

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri] –
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Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët i shumatores te cmimeve per njesi

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për
njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Subjekti “Ziso Miho Marko”, NIPT K44028002R me vlere:

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera: 315 (treqind e pesembedhjete) leke pa tvsh.

* * *

Jane s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë subjektin “Ziso Marko” me adrese: Korçe,
Rr.Marko Boçari, L.4, se oferta e paraqitur me një vlerë te shumatores te çmimeve per njesi = 315 (treqind
e pesembedhjete) leke pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë ekonomikë të
suksesshëm:

1. Subjekti “Ziso Marko”, NIPT K44028002R me vlere:

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera: 315 (treqind e pesembedhjete) leke pa tvsh.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë Bashkise Korce,Drejtoria e Prokurimeve, brenda 5 ditëve nga dita
e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 24.05.2019

Ankesa: JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
SOTIRAQ FILO


