
Shtojca 14   

 

[ Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM 

NË MARRËVESHJEN KUADËR 

 

[16.10.2020] 

 

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të ] 

1. IGLI PELLET  , Korce Pogradec POGRADEC Lagjja nr. 1, Zona Industriale Pogradec.  

* * * 

Procedura e prokurimit:  “Kerkese per propozime” –  Marrveshje- Kuader prokurim me mjete 

elektronike mallra. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-72696-09-23-2020 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: , “Blerje lende djegese pelet druri, per kaldajat e Spitalit 

Devoll” – Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te 

percaktuara - me afat  12-Muaj .] 

Nr Emertimi i punimeve  Njesi Sasi 

1 Blerje lende djegese pelet druri, per kaldajat e Spitalit  Devoll kg 41000 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [08.09.2020] [NR 66] 

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

 

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë me vlerat përkatëse 

të ofruara: 

 

 

1.IGLI PELLET                                     L64715601E 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 1 927 000 (njemilion e nenteqind e njezetete e shtate mije )leke pa tvsh . 

(me numra dhe fjalë) 

 

2.SULOLLARI KLIMA                                    K01529003M 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 1 968 000(njemilion e nenteqind e gjashtedhjete e tete mije )leke pa tvsh . 

(me numra dhe fjalë) 



 

3. IGMA SHPK                                                              L24804601R 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 2 132 000(dymilion e njeqind e tridhjete e dy mije )leke pa tvsh . 

(me numra dhe fjalë) 

Etj.____________________________ 

 

 

 

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm: 

 Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar   

 

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane identifikuar si operatorë 

ekonomikë të suksesshëm: 

1.IGLI PELLET                                     L64715601E 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

  

Blerje lende djegese pelet druri, per kaldajat e Spitalit Devoll” – Marreveshje Kuader - me 

nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - me afat  12-Muaj .] 

Vlera 1 927 000 (njemilion e nenteqind e njezetete e shtate mije )leke pa tvsh . 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [ DREJTORISE SE SHERBIMIT SPITALOR 

DEVOLL ME ADRESE BILISHT DEVOLL ,NR TEL 081123330 ], brenda 5 (pese )ditëve nga 

dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marreveshjen. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 07.10.2020 

 

Ankesa: ka ose jo NUK KA PASUR. 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë  

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

   ERJOL DANGLLI 

 


