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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA E QYTETIT

KORÇË

Drejtoria e Prokurimeve Date
03/06/2019

Nr______Prot

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Date 03.06.2019

Nga: Bashkia Korçë, rruga “28 Nentori”, 082 243353.

Për: “Mehmet Sheme” dhe “Nikolla Sheme”, adresa: Korçe, Tek ish SMT.

* * *

Procedura e prokurimit: Kërkesë për propozim

Objekti: “Riparim dhe pajisje makinash”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21143-05-08-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kjo kontrate ka per qellim riparimin e makinave si dhe
nevojen per pajisje makinash

Fondi limit: 2,031,667 lekë

Burimi i financimit: Te ardhurat e bashkise
Shpenzim

Data e zhvillimit te procedures se prokurimit: 20.05.2019

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X
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Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara:

1.Subjekti “Mehmet Sheme” dhe “Nikolla Sheme” , NIPT K74010001O
shumatorja e çmimeve per njesi eshte:
1,195,361 (nje milion e njeqind e nentedhjete e pese mije e treqind e gjashtedhjete e
nje) leke

* * *

Jane s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Subjektin “Mehmet Sheme” dhe
“Nikolla Sheme”, adresa: Korçe, Ish SMT, se shumatorja e çmimeve per njesi eshte:
1,195,361 (nje milion e njeqind e nentedhjete e pese mije e treqind e gjashtedhjete e nje)
leke dhe se kjo oferte është identifikuar si oferta e suksesshme.

* * *

Rrjedhimisht, jeni te lutur të paraqisni pranë Bashkise Korçë, sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij
njoftimi por jo me vone se 5 dite nga kerkesa e per lidhjen e kontrates.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
veprohet ne perputhje me nenin 58 të ligjit për prokurimet publike Nr 9643 date 20.11.2006.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 24.05.2019

Ankesa: JO

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
SOTIRAQ FILO


