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SH.A UJËSJELLES KANALIZIME KUBIN

ADMINISTRATORI

Nr. ______ prot. Laç, më

___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 27.03.2020.

Për: Operatorin ekonomik “ LINDA-80: Adresa: Lezhë, Lezhë,Ura e Re.

Procedura e prokurimit: “Kërkesë për propozim”Mallra (Prokurim me mjete

elektronike).

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-52590-03-03-2020.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje Karburant për nevoja te Sh.a Ujësjelles

Kanalizime Kurbin”.

Fondi limit (nqs ka lote i ndare sipas loteve) : 2,495,350 (dy milion e katerqind e pese

mije e treqind e pesedhjete) lekë pa TVSH.

Burimi i financimit: Vet Financim.

Data e zhvillimit të tenderit: 16/03/2020

Kohëzgjatja e kontratës: Duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës me përfundim në

31/12/2020.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

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

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

ofruara:

1. Operatori ekonomik “LINDA-80, me numër NIPTI K37513530U.

Vlera: Marzhi i fitimit i shprehur ne perqindje eshte 6.52% (gjashtë pike pesëdhjetë e dy

perqind).

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

 Ska
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Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

 Ska

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: operatorin ekonomik “LINDA-

80, Adresa: Lezhë, Lezhë, Urae re , me përfaqësues ligjor Z. Nikoll Marnikollaj, se oferta e

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej: Marzhi i fitimit i shprehur ne perqindje eshte

6.52% (gjashtë pike pesëdhjetë e dy perqind), është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Sh.a Ujësjelles Kanalizime Kurbin, Lagjia Nr.2

Laç, Tel/Fax 0035556222, Cel: 0699618278, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në

dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 18.03.2020.

Ankesa: ka ose jo

Nuk ka patur

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

Titullari i Autoritetit Kontraktor

ALFRED PRODANI
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