
 

 Sheshi "Skënderbej", Kukës, Lagja 5, Kodi postar: 8500,  Telefon: (024) 225-110, Web: kukesi.gov.al, E-mail: info@kukesi.gov.al 

 

Nr._______Prot                                                                                            Kukes me,___.____.2022 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

 [21.06.2022] 

Drejtuar: [AUTOSERVIS BASHA shpk] 

Adresa:Kukes, Shtiqen, Lumë ,Lagjja Rexhepaj, Rruga e vjeter Kukes –Uzine km 3,zona kadastrale Nr.3425,Nr 

pasurie Nr.1383,1564, me indeks harte k-34-65-(207-c) 

Procedura e prokurimit/lotit:Proçedure me negocim pa shpallje paraprake te njoftimit te kontrates 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-32444-06-09-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Mirembajtje dhe sherbim i riparimit te automjeteve dhe makinerive] 

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

             oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesi i mëposhtëm ka marrë pjesë në këtë procedurë me këtë 

vlerë përkatëse të ofruar: 

1.AUTOSERVIS BASHA           M07508201J                        10.980.000 Leke (pa Tvsh) 

  Emri i plotë i shoqërisë          Numri i NIPT-t         Vlera  (dhjetemilion e nenteqind e tetedhjetemije) 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [AUTOSERVIS BASHA,me Adrese: Kukes, Shtiqen, 

Lumë ,Lagjja Rexhepaj, Rruga e vjeter Kukes –Uzine km 3,zona kadastrale Nr.3425,Nr pasurie Nr.1383,1564, 

me indeks harte k-34-65-(207-c) ] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [10.980.000(dhjetemilion 

e nenteqind e tetedhjetemije] Leke Pa Tvsh/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Kukes,Sheshi Skenderbej,Lagjja 

Nr.5,Kukes,Nr.tel+355 4225110  ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 5 diteve  nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda afatit 

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

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

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR/OSE PERSONI 

I AUTORIZUAR PREJ TIJ 

 Granit GJANA 

 

Konc:G.Elezi_________ 

Ligjshmeria:M.Dema_____ 


