
Shtojca 10  

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

Data 08.10.2021 

Drejtuar: Officina Fiandri srl  

   Modena Via Giorgio Perlasca, 146 Cap 41126 

   officinafiandri@pec.it  

 

Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë e hapur mbi kufirin e larte monetar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: REF-03985-08-26-2021 

Blerje kazane 1700 litra ne punim metali me kapak 1500 cope 

Fondi limit: 91.500.000 (nëntëdhjetë e një milion e pesëqind mijë) Lekë pa TVSH ose 751.787 

(shtateqind e pesedhjete e nje mije e shtateqind e tetedhjete e shtate) EUR  

Kursi i kembimit 121,71 ALL/EUR 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x 

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. Officina Fiandri srl                          00727610362 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera  749.820 (shtateqind e dyzet e nente mije e teteqind e njezet) EUR ose 91.260.592,2 (nentedhjete e 

nje milion e dyqind e gjashtedhjete mije e pesqeqind e nentedhjete e dy e dy te dhjetat) ALL me kurs 

kembimi 1EUR=121.71 ALL 

       (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: nuk ka 

I.1 Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Officina Fiandri srl me adrese ne 

Modena Via Giorgio Perlasca, 146 Cap 41126  officinafiandri@pec.it, se oferta e paraqitur me 

vlerë totale prej 749.820 (shtateqind e dyzet e nente mije e teteqind e njezet) EUR ose 

91.260.592,2 (nentedhjete e nje milion e dyqind e gjashtedhjete mije e pesqeqind e 

nentedhjete e dy e dy te dhjetat) ALL [shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra] / totali i 

pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 
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Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

 

Administrator i Deleguar 

Diego Testi 


