
Adresa: Rruga “Jaho Hoxha”, Ndërtesa nr.2, Hyrja nr.2, Klos-Shqipëri, e-mail: bashkia.klos@yahoo.com

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KLOS

Klos, më 08.11.2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: “VERINA” Sh.p.k Adresa: Diber KLOS BASHKIA KLOS Lagjja Nr.1, Rruga Abdi Mati,

Ndërtesë private Nr.8 pranë kthesës së Cërujes me Nipt: K17614914W

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim.

Numri i referencës së procedurës: REF-39102-10-11-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shpenzime për blerje nafte.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Buletini Nr. 42 datë 21

Tetor 2019.

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:

1. “Verina” Sh.p.k me Nipt: K17614914W me Vlere: Marzh fitimi 14 % (Katërmbëdhjetë

përqind)Lekë/Liter.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka ofertues te skualifikuar

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Nuk ka

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “VERINA” Sh.p.k Adresa: Diber

Klos Bashkia Klos Lagjja Nr.1, Rruga Abdi Mati, Ndërtesë private Nr. 8 pranë kthesës së

Cërujës me Nipt: K17614914W se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [Marzh

fitimi 14 % (Katërmbëdhjetë përqind) Lekë/Liter] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Klos] sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 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



Adresa: Rruga “Jaho Hoxha”, Ndërtesa nr.2, Hyrja nr.2, Klos-Shqipëri, e-mail: bashkia.klos@yahoo.com

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 31.10.2019.

Ankesa: Nuk ka ankesa.

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: Nuk ka.

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Ilmi Hoxha


