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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

AUTORITETI KONTRAKTOR 

BASHKIA PATOS 

SEKTORI I PROKURIMEVE PUBLIKE 

 

 

Nr. _______ Prot.                                                                               Patos, më ___/____/2021 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TË  FITUESIT   

       

Për: "Seldi Zenelaj" PF Tiranë 

Datë 06.04.2021 

Procedura e prokurimit:Kërkesë për propozim 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-89593-03-10-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje pajisje kompjuterike”. 

Afati: 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. 

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

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

 

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

 "Seldi Zenelaj" Person Fizik Tiranë me adresë Tirane Njesia 5, Kati perdhe, Pallat 

nr.pasurie 4/684, Rr "Sulejman Delvina", nr. Nipt-i L02006010G ofron vlerën sipas 

preventivit 978,000 (nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë mijë )lekë pa TVSH. 

 

Eshte skualifikuar operatori ekonomik si mëposhtë: 

 

Nuk ka të skualifikuar. 

* * * 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "Seldi Zenelaj" Person Fizik 

Tiranë me adresë Tirane Njesia 5, Kati perdhe, Pallat nr.pasurie 4/684, Rr "Sulejman Delvina", 

nr. Nipt-i L02006010G ofron vlerën sipas preventivit 978,000 (nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë 

mijë ) lekë pa TVSH, pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Patos ,zyra e protokoll arshives dokumentat 

origjinale ose kopje të noterizuara, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e 

tenderit, brenda  5  ditëve nga dita e marrjes/publikimittë këtij njoftimi.  
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Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura 

do të anullohet, 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 26.03.2021 

Ankesa: ka ose jo JO 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë. 

 

TITULLARE E AUTORITETIT KONTRAKTOR 

Rajmonda BALILAJ 

 


