
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 03.06.2020

Nga: Bashkia Memaliaj

Për: KLEIDI sh.p.k, NIPT K12511603H me adrese Gjirokaster DROPULL I SIPERM

VRISERA Vrisera, Rruga Nacionale Gjirokaster - Kakavi,

Procedura e prokurimit: (Kerkese per propozim), prokurim elektronik

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-57308-05-04-2020

1. Pershkrim i shkurter i kontrates: [Sasia ose qellimi dhe kohezgjatja e kontrates]

"Furnizim me karburant Gazoil ( 10 ppm ULSD ), per nevojat e Bashkise Memaliaj dhe njesite

administrative te saj Viti 2020”

Fondi limit: pa TVSH 1.424.636 (Nje milion e katerqinde e njezete e kater mije e gjashteqinde e

tridhjete e gjashte) leke pa t. v. sh.

Kohëzgjatja: Nga lidhja e kontrates deri me 31.12.2020.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri].

Kriteret e perzgjedhjes se fituesit : çmimi me i ulet X. oferta ekonomikishte me e favorshme .

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit X. Te ardhura . Grante, donacione etj .

Investim Shpenzim operativ X.

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 21/05/2020 (dd/mm/vvvv) Ora: 10:00

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1. KLEIDI sh.p.k K12511603H 14.4 %

(emri operatorit ekonomi Nipti Marzhi Fitimit

2. GEGA CENTER GKG K66801001T 15 %

(emri operatorit ekonomi Nipti Marzhi Fitimit

- Të skualifikuar ka ose jo Nuk ka të skualifikuar

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “KLEIDI” sh.p.k, NIPT



K12511603H me adrese Gjirokaster Dropull i Siperm Vrisera, Rruga Nacionale Gjirokaster -

Kakavi, se oferta e paraqitur, me marzh fitimi 14.7 %. është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise 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 (pese) 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 nenin 58 të Ligjit nr.
9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 21/05/2020

Ankesa: ka ose jo Nuk ka ankesa.

Titullari i autoritetit kontraktor

Gjolek GUCI


