
Shtojca 16    

  

[ Shtojcë për t’u plotësuar Autoriteti Kontraktor] 

 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 06.04.2021 

 

Për: Desaret Company shpk, adresa:Njesia bashiake nr.11, rruga’Hysni Gerbolli‘, pallati 

“Desaret“, prane Kryqit te Kuq, kati perdhe, Tirane. 

Procedura e prokurimit: Procedure e Hapur 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-86376-02-09-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia 

Skrapar. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike: Buletini Nr. 21 datë 15 

Shkurt 2021 

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.          Desaret Company K01816001J 

     Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it    

Vlera: 89,363,792 (tetëdhjetë e nëntë milion e treqintë e gjashtëdhjetë e tre mijë e shtatëqint e 

nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH 

          (me numra dhe fjalë) 

 

 

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

S’Ka 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Desaret Company shpk, 

adresa:Njesia bashiake nr.11, rruga’Hysni Gerbolli‘, pallati “Desaret“, prane Kryqit te Kuq, kati 

perdhe, Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 89,363,792 (tetëdhjetë e 

nëntë milion e treqintë e gjashtëdhjetë e tre mijë e shtatëqint e nëntëdhjetë e dy) lekë pa TVSH 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë Sherbimeve Ligjore/Prokurimeve 

sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) 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 procedura e prokurimit per kete 

objekt do te vazhdoje me hapat e rradhes sipas ligjit 9643 dt.20.11.2006 i ndyshuar”Per 

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 ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


