
BASHKIA DURRËS

NDËRMARRJA KOMUNALE PLAZH

Nr. ______Prot. Durrës më, ______/______/2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: AUTO MANOKU , Tirane, Tirane, Njesia Bashkiake nr 7, rruga e Kavajes, Pallati -152, Hyrja -1]

Procedura e prokurimit: Proçedurë Kërkesë për propozim , objekti: “Blerje pjese kembimi”

Numri i References se Procedures: REF-49698-02-06-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: : “ Blerje pjese kembimi”, sasia sipas preventivit, me afat nga

nenshkrimi i kontrates deri me 30.09.2020

Publikime të mëparshme : 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. AUTO MANOKU me NIPT K92128001N

Vlera 4 240 900(kater milion e dyqind e dyzet mij e nenteqind) leke

2.Besnik Meçi me NIPT L12407012R

Vlera 4 487 000 (katermilion e katerqind e tetedhjete e shtate mij ) leke

3. Zeqiri me NIPT J67902827A

Vlera 4 580 000(katermilion e peseqind e tetedhjete mij ) leke

4. Sparkle me NIPT L51327014R

Vlera 4 780 000 (katermilion e shtateqind e tetedhjete mij) leke



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuka ka

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë,AUTO MANOKU Tirane, Tirane,

Njesia Bashkiake nr 7, rruga e Kavajes, Pallati -152, Hyrja -1, se oferta e paraqitur, me një

vlerë të përgjithshme prej 4 240 900 (kater milion e dyqind e dyzet mij e nenteqind) leke është

identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrjes Komunale Plazh ,me Adrese: Lagja 13,
Rruga Dhimiter Kraja, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
5(pese) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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 02.03.2020

Ankesa: Jo

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ALFRED DHULI


