
Nr.______Prot. Kukes me , ___.___.2018

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

Për: „Albert gjaci “(P.F) &“Gjergj Buça“(P.F).

Adresa: Lezhe Fan Lagjja Qender- Fan, Rruga Kryesore, , Numri i pasurise 177.

Proçedura e prokurimit: “Proçedure e hapur”.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87600-09-27-2018.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje Dru Zjarri]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Dt 01.10.2018] [Nr.39]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se kane qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.„ Albert gjaci “(P.F) &“Gjergj Buça“(P.F) L88716001G & K31331547R
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 7.973.000 leke (Pa Tvsh) (Shtatemilion e nenteqind e shtatedhjetee tremije)

(me numra dhe fjalë)

2.“Sinani Trading“ shpk J64103483H
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 8.151.500 lek (Pa Tvsh) (Tetemilion e njeqinde pesedhjetee njemije)

(me numra dhe fjalë)

Janë kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

I.Operatori ekonomik ” Sinani Trading” (Sh.p.k), me drejtues ligjor z. Ledion Sinani dhe Nr.

identifikimi tatimor NIPT-i J64103483H me oferte te paraqitur me vlere si me poshte vijon:

 8.151.500 Leke (Pa Tvsh)

 9.781.800 Leke (Me Tvsh)

II. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik”Albert Gjaci” (P.F) me Nr. Identifikimi tatimor NIPT-i

L88716001GT me drejtues ligjor z.Albert Gjaci dhe “Gjergj Buça” (P.F) me Nr. Identifikimi

tatimor NIPT-i K31331547R, me drejtues ligjor z.Gjergj Buça me oferte te paraqitur me vlere si

me poshte vijon:

 7.973.000 Leke (Pa Tvsh)

 9.567.600 Leke (Me Tvsh)



Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e operatoreve ekonomik,
“Albert gjaci “ &“Gjergj Buça“(P.F se oferta e paraqitur me vlere:

 7.973.000 (Shtatemilion e nenteqind e shtatedhjetee tremije ) Leke (Pa Tvsh).

shpallet si oferta me e sukseshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Bashkise Kukes: sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit 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) dhe proçedura do te perseritet siç
parashikohet në ligjin Nr 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i ndryshuar).

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 08.11.2018.

Ankesa: Nuk ka.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR/OSE PERSONI I
AUTORIZUAR PREJ TIJ

Bashkim SHEHU
(Emri, Mbiemri, Firma, Vula)_

Kko UHWEDHYLEROP MJ9P
Kooo


