
BASHKIA LEZHE

Nr._______ Prot. Lezhë, më
____/___2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data : 08.08.2019

Për: Almo Konstruksion shpk

Procedura e prokurimit: Negocim pa shpallje paraprake te njoftimit te kontrates

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-32957-08-07-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shtese kontrate tek objekti sistemim asfaltim i rruges Azem
Hajdari

Fondi limit : 3 759 000 ( tremilion e shtateqind e pesedhje e nente mije ) leke pa t.v.sh

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 3 jave kalendarike nga dt e nenshkrimit te
kontrates Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data]
[Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Almo Konstruksion shpk me nr nipti J 91915001P dhe vlere oferte 3 759 000( tre
milion e shtateqind e pesedhjete e nente mije leke pa tvsh

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka
* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Almo Konstruksion shpk me nr nipti

J 91915001P dhe vlere oferte 3 759 000 leke pa tvsh

leke është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [bashkise Lezhe , sektorit te prokurimeve publkike ]
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ( pese )ditëve 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) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 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 : 08.08.2019

Ankesa: ka ose jo: Nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

KRYETARI
FRAN FRROKAJ

Bashkia Lezhë,L. Skenderbeg , Sheshi "Gjergj Kastrioti", 4501, Lezhë, e-mail: f.frrokaj@lezha.gov.al , web:www.lezha.gov.al
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