
   

 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT  

 

Date .20.01.2021 

Për: “GEA” sh.p.k, me adresë Korçë, Maliq, Blloku nr.4  

 

NIPT: K33931040W 

 

Procedura e prokurimit: :“Me negocim pa shpallje paraprake tënjoftimit të kontratës prokurim 

me mjete elektronike mallra  

 

Numri i referencës së procedurës:REF-84189-01.18.2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: :“ Blerje ushqimesh për shtepite mbështetëse” ,Procedura e 

prokurimit: :“Me negocim pa shpallje paraprake tënjoftimit të kontratës prokurim me mjete 

elektronike mallra ,kohezgjatja e kontrates(Me lidhjen e kontrates deri ne 100 dite mbas 

nenshkrimit te saj nga palet ) 

 

 Me fond limit:113,196 (njeqind e trembëdhjetë mijë e njëqind  e nëntedhjetë e gjashtë)Lekë Pa 
TVH   
 

 

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: 

1       GEA” sh.p.k,                                        NIPT: K33931040W 

      Emri i plotë i shoqërisë    numri i NIPT-it 

   

Vlera: 113,122(njëqind e trembëdhjetë  mijë njëqind njëzetë e dy )Lek pa Tvsh  

         135,746(njëqind tridhjetë e pese mijë e shtatëqind e dyzet e gjashtë pike katër)Lek Me 

TVSH   

 

2 “NELSA” sh.p.k                                                  NIPT: J71601012S 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 113,160(njëqind e trembëdhjetë  mijë njëqind e gjashtëdhjetë) Lek pa Tvsh 

           135,792(njëqind tridhjetë e pese mijë e shtatëqinde nëntëdhjetë e dy ) Lek Me TVSH   

 

  Nuk ka ofertus te skualifikuar: 

  



 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 0peratori e konomik:  

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “GEA” sh.p.k, me adresë Korçë, 

Maliq, Blloku nr.4 me NIPT: K33931040W, përfaqësuar nga z/Edmond Hoxhallari, tani e tutje i 

quajtur si “Kontraktuesi”. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej113,122(njëqind 

e trembëdhjetë  mijë njëqind njëzetë e dy ) ose 135,746(njëqind tridhjetë e pese mijë e shtatëqind 

e dyzet e gjashtë pike katër)Lek Me TVSH   

 është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë  Njësisë Vendore e Kujdesit Shëndetësor Korcë 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 2 (diteve) 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 

vazhdoje 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 20.01.2021 

 

 

 

[Titullari i autoritetit kontraktor] 

 

    Mikel LLogori  



 


