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REPUBLIKA E SHQIPERISE 

BASHKIA MEMALIAJ 

                                                                  

Nr____Prot                                                                                               Memaliaj,më______2022 

 

 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 
[10.05.2022] 

Nga: Bashkia Memaliaj  

Drejtuar: KLEIDI SHPK NIPT K12511603H 

 

Procedura e prokurimit/lotit: E hapur e thjeshtuar 

Numri i procedurës / referenca e Lotit:  Ref-25695-04-20-2022 

 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] 

Furnizim karburant gazoil (10 ppm ULSD) për nevoja të Bashkisë Memaliaj dhe njësive 

Administrative të saj 

1- Fondi limit: 2 820 000 ( dy milion e tetëqind e njëzet mijë) lekë pa tvsh.  

 

kohëzgjatja e kontratës: 8 muaj nga lidhja e kontratës Publikimet e mëparshme (nëse është 

rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X    

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X Të Ardhura  Grante, donacione etj.  

 

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Maj 2022 

 

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

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1.KLEIDI SHPK                                         K12511603H               2.730.542 lekë(dy milion e 

shtatëqind e tridhjetë mijë e pesqind e dyzet e dy) 

          Emri i plotë i shoqërisë         Numri i NIPT-t                   Vlera  

 



 

Adresa: Bashkia  Memaliaj, Rruga “Tafil Buzi” godina  nr 7- Kodi Postar  6302     Tel&Fax : _________e-mail:info@bashkiamemaliaj.gov.al 

 

- Të skualifikuar ka ose jo:   - Nuk ka të skualifikuar  

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë KLEIDI SHPK me adresë Dropull i 

Sipërm , Vrisera, se oferta e paraqitur me vlerë totale 2.730.542   (dy milion e shtatëqind e 

tridhjetë mijë e pesqind e dyzet e dy)lek pa tvsh  është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Rjedhimisht , jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Memaliaj, adresa rruga Tafil Buzi , godina 

nr.7 , kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës , siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit , Brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij 

njoftimi. 

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të 

konfiskohet sigurimi i  ofertës suaj ( nëse është kërkuar) siç parashikohet  në ligjin 

nr.162/2020“Për prokurimin Publik” 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë datë  4.05.2022 

 

Ankesa : ka ose jo    Nuk ka ankesa  

  

     

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Gjolek GUCI 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


