
Shtojca 14     

  

[ Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

 Nr 34/7  prot       [Data 14.02.2017 ] 

 

 

Për:Operatori ekonomik “FA&BI “Katundi i Ri Bradashesh,kapanoni ne 
autostraden  Elbasn-Metalurgji,perballe karburantit Taci Oil.                                                     

  

                  ELBASAN 

 

Procedura e prokurimit:Kerkese per propozim 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës] 
Furnizimi i spitalit Librazhd me 77080 kg lende djrgese per ngrohje (briket 

pellet “me kohezgjatje deri me 31.12.2017 

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

30.01.2017] [Numri 4] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  X  . 

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

1. FA&BI                                                        K92506203M    

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera 3537972 lek (tremilionepeseqindetridhjeteshtatemijeenenteqindeshtate 
dhjeteedy) pa TVSH 

          (me numra dhe fjalë) 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: nuk ka te skualifikuar 

1._________________________________          _____________________________ 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë  Operatorin  
ekonomik “FA&BI “Katundi i Ri Bradashesh,kapanoni ne autostraden  Elbasn-
Metalurgji,perballe karburantit Taci Oil Elbasan ] se oferta e paraqitur, me një 



vlerë të përgjithshme prej 3537972 lek (tremilionepeseqindetridhjeteshtatemijee 
nenteqindeshtatedhjeteedy) pa TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Drejtorise Sherbimit Spitalor 
Librazhd rruga :”Jakup Biçaku] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 30 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 [vlera përkatëse e 
shprehur në fjalë dhe shifra], 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  03.02.2017. 

 

Ankesa: ka ose jo Nuk ka asnje ankese. 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 
 

                                                                [Drejtuesi i autoritetit kontraktor] 

 

                                                                               Bledar Hima 

 
 


