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Adresa: Bashkia Pukë, sheshi “Gjergj Katriot Skenderbeu”, e-mail; bashkiapuke@yahoo.com, faqe zyrtare www.bashkiapukë.gov.al

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA PUKË

DATA 14.11.2019
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Subjekti Bredhi-Br me adrese : Tirane,Dajt,Dajt ,rruga Myslym Keta ,Rrapi i
treshit,perballe reparti nderlidhes

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-40250-10-21-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit 2,000,000 leke pa tvsh (Dy milion me qellim
“Vendosjen e zonave te shijimit ne familjet perfituese te projektit Kuzhina lokale Mali i Zi-
Shqiperi,Bashkia Puke” per nje afat 1 mujor.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [28.10.2019] []

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. “Bredhi-Br”sh.p.k numri i NIPT-it J88730332G

Vlera 1,975,225 (Nje milion e nenteqinde e shtatedhjete e pesemije e dyqinde e e njezet e pese
) leke pa tvsh

Skualifikuar :

Ska pasur

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Subjekti Bredhi-Br me adrese :
Tirane,Dajt,Dajt ,rruga Myslym Keta ,Rrapi i treshit,perballe reparti nderlidhes ] se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1,975,225 (Nje milion e nenteqinde e shtatedhjete e
pesemije e dyqinde e e njezet e pese ) leke pa tvsh pikët totale të marra [_____]është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkia Puke,sheshi Gjergj Kastriot
Skenderbeu,zyra e prokurimeve publike] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat
e tenderit, brenda 30ditëve 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 06.11..2019

Ankesa: Ankese ska patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

GJON GJONAJ

mailto:bashkiapuke@yahoo.com

