
BASHKIA LUSHNJE
QENDRA KULTURORE DHE KLUBI I SPORTIT

Adresa:Lagjia Kongresi Lushnjes Tel:+355 35 22139 E-mail:bashkia_lushnje@yahoo.com

Nr ________Prot Lushnje me
_____/_____/2019

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 15.05.2019

Për: Shoqerine Dylber Neziri , Tirane , me adrese : Fshati Menik, Godine 1 Kateshe prane
firmes W-Ben, Tirane-Ndroq

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim elektronike

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-18789-04-18-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: ”Realizimi i memorialit te artistes Vace Zela”

Fondi limit : 3 333 333 (tre milion e treqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete e
tre ) lekë pa TVSH.

Fondi eshte vënë në dispozicion nga Buxheti i Bashkise - Granti i Pakushtezuar

Data e zhvillimit te procedures : 30.04.2019

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

1 . Dylber Neziri shpk Tirane” L21602013F

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera : 3 323 333,3 (tre milion e treqind e njezete e tre mije e treqind e tridhjete e tre pike
tre ) leke pa tvsh. (me numra dhe fjalë)



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Shoqerine Dylber Neziri, Tirane , me
adrese : : Fshati Menik, Godine 1 Kateshe prane firmes W-Ben, Tirane-Ndroq. se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej : 3 323 333,3 (tre milion e treqind e njezete e
tre mije e treqind e tridhjete e tre pike tre ) leke pa tvsh, është identifikuar si oferta e
suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Lushnje Qendra Kulturore Dhe Klubi I
Sportit 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 06.05.2019

Ankesa: ka ose jo : Nuk ka.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANDREA LIKO


