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BASHKIA LEZHË 

Nr._______Prot.                                                                                             Date _____/_____/2021 

 

Shtojca 10  

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

22.11.2021 

 

Drejtuar: “STELLA” SH.P.K me adrese: Lezhe, lagjja Nen Tereza, godina ne rrugen nacionale 

Lezhe- Shkoder km 1, ne zonen kadastrale 8632, nr pasurie 13/55-1 volum 24 faqe 225. , Lezhe, 

Lezhe 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E Hapur e Thjeshtuar/ Mallra 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-10963-11-09-2021 

 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje mallra dhe materiale për dekorimin e ambjenteve publike 

për festat e fundvitit” 

Kohëzgjatja e Kontrates: 5 dite  

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- Operatori Ekonomik “STELLA” SH.P.K me Nuis J87603505T dhe me oferte ekonomike 

1,819,860 (nje milion e teteqind e nentembedhjete mije e teteqind e gjashtedhjete) Lek pa Tvsh. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: Nuk Ka 

 

*  *  * 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “STELLA” SH.P.K me adrese: Lezhe, 

lagjja Nen Tereza, godina ne rrugen nacionale Lezhe- Shkoder km 1, ne zonen kadastrale 8632, nr 

pasurie 13/55-1 volum 24 faqe 225, Lezhe, Lezhe, se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,819,860 

(nje milion e teteqind e nentembedhjete mije e teteqind e gjashtedhjete) Lek pa Tvsh është 

identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

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´. 

  

     

 

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR 

K R Y E T A R I 

Pjerin NDREU 
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