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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 VLORË

NJËSIA E PROKURIMIT

Nr.______prot. Vlorë, më ________
2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: [“FJORTES” me NIPT J97426201K, adresa: Lagjja Osman Haxhiu, Rruga Demokracia,
Objekt nr.1 Zona kadastrale nr.8605, Vlorë]

***
Procedura e prokurimit: Tender i Hapur

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-48752-02-03-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje naftë për për vitin 2020”

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [----------] [-------]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Shoqëria “FJORTES” J97426201K
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Me marzh fitimi te shprehur ne perqindje 9 %

2. Shoqëria “KASTRATI” J61813529P
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
Me marzh fitimi te shprehur ne perqindje 12,4 %

3. Shoqëria “RAIMONDA CENO” L07308203S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
nuk ka paraqitur ofertë

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Shoqëria “RAIMONDA CENO” L07308203S
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

1. Shoqëria “RAIMONDA CENO”
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- nuk ka paraqitur ofertë dhe dokumentacion
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Shoqëria “FJORTES”, me NIPT
J97426201K, adresa: Lagjja Osman Haxhiu, Rruga Demokracia, Objekt nr.1 Zona
kadastrale nr.8605, Vlorë] se oferta e paraqitur, me marzh fitimi te shprehur ne perqindje 9 %,
është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Vlorë, sheshi “4 Heronjtë”, rruga:”Osman
Haxhiu”, Njesia e Prokurimit] 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 [___________________________], sic parashikohet në nenin 58 të ligjit
për prokurimet publike nr.9643 date 20.11.2006

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 09.03.2020

Ankesa: Jo

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë:

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Dritan LELI
Konc.P.Thanasko
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