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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA HIMARË

Nr._______ Prot. Himarë , më 03.10

.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatorin Ekonomik, “JOGI” shpk me NIPT: J63229478K . Me adresë: Fier Fier FIER L.

11 JANARI

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim ( Elektronike ).

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirembajtje shkollash”

Numri i References: REF-34654-08-30-2019

Fondi limit: 4.133.768 (kater milion e njeqinde e tridhjete e tre mije e shtateqinde e

gjashtedhjete e tete lekë ) pa TVSH

Burimi i Financimit : Te ardhurat e veta

Kohëzgjatja e kontratës: 1(një) muaj

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë dy operator ekonomik , dhe konkretisht:

1. “JOGI” shpk me NIPT: J63229478K me oferte ekonomike 3.590.740 (tre milione e

peseqinde e nentedhjete mije e shtateqinde e dyzete leke) pa TVSH.

2. “ELDA-VL” shpk me NIPT: K67106202W e cila nuk ka paraqitur asnje

dokumentacion, as oferte ekonomike

3. “COGREN” shpk me NIPT: J74818825K e cila nuk ka paraqitur asnje dokumentacion,

as oferte ekonomike

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë seBashkimi i Operatoreve Ekonomik

“JOGI” shpk me NIPT: J63229478K dhe oferte ekonomike 3.590.740 (tre milione e
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peseqinde e nentedhjete mije e shtateqinde e dyzete leke) pa TVSH.

Adresa: Fier Fier FIER L. 11 JANARI

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë BASHKIA HIMARE, kopjen e nënshkruar të

formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, brenda 30 (TRIDHJETE) ditëve nga dita e

marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të

konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 49 të ligjit nr.9643, date 20.11.2007

“Për prokurimin publik”.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 24.09.2019.

Ankesa: ka ose jo : Nuk ka patur

AUTORITETI KONTRAKTOR

_________________

JORGO GORO


