
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Date: 20.02.2020

Për: „4 S” Sh.pk. Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga “Çajupi”, godine nje kateshe, mbrapa
shkolles Liri Kazazi nr 199. , Lushnje,

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim .

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-48023-01-23-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Blerje ushqimesh për nevojat e konviktit të shkollës së
mesme 2020, Fondi Limit: 2.293.693 (dymilion e dyqind e nëntëdhjetë e tremijë e
gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre) lekë pa TVSH

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 3 datë 27 Janar
2020

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

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

1. 4 S “ Sh.pk. L64425401K

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 2.290.410 (dy milion e dyqind e nentedhjete mije e katerqind e dhjete)leke pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “4 S” Sh.pk. se oferta e paraqitur,
me një vlerë të përgjithshme prej, 2.290.410 (dy milion e dyqind e nentedhjete mije e katerqind
e dhjete)leke pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Juridike, prane Bashkise Skrapar
sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita
e marrjes/publikimit të 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 kontrata do t’i akordohet ofertuesit
vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme
prej [ ]siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.02.2020

Ankesa: ka ose jo; JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____________


