
Shtojca  11  

TERMOCENTRALI VLORE SH.A 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1 

( PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

Data 06.01.2022 

Drejtuar: NOVAMAT me adrese: Rr. Ismail Qemali Samos Tower, kati 8,Tirane, Shqiperi 

 

Procedura e prokurimit/lotit:  Procedura  e  hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Numri i procedurës / referenca 

e Lotit:Ref- 15034-12-14-2021. Përshkrimi i shkurtër i kontratës: ‘’ F.V Pjese nderrimi per 

kompresoret e ajrit. Fondi limit 3’000’000 (tremilion)  leke pa tvsh. Burimi i financimit KESH 

sh.a.  Kohëzgjatja e kontratës  ose afati për zbatimin e saj: 120 dite pas nenshkrimit te kontrates. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike  Data 20.12.2021 

Nr.185  

    

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim   X 

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto 

vlera përkatëse të ofruara:    

1. NOVAMAT                                                                            K81615002O 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  2.926.000(dymiljonenenteqindenjezetegjashtemije) leke pa tvsh 

 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: SKA 

 

*  *  * 

 

 

 

                                                           
1 Ky Formular eshte i aplikueshëm nëse ka Ankime 



Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë NOVAMAT me adrese: Rr. Ismail Qemali 

Samos Tower, kati 8,Tirane, Shqiperi. 

Procedura e prokurimit/lotit: se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej   

2.926.000(dymiljonenenteqindenjezetegjashtemije) leke pa tvsh/ pikët totale të marra  [_____]është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Termocentralit Vlore sh.a, me adrese: Njesia 

administrative Qender, Porti i Ri Vlore me nr.tel 033420324 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 nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe 

kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është 

dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç 

parashikohet në nenin 83  të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat: Nuk ka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


