
Sheshi "Skënderbej", Kukës, Lagja 5, Kodi Postar: 8500, Telefon: (024) 225-110, Web: kukesi.gov.al, E-mail: info@kukesi.gov.al

Nr.______Prot. Kukës, me ___.___.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

Për: „ Albert Gjaci “ pf

Adresa: Lagjia Nr.4, Kukes, Truall, me Nr pasurie 50/282, zona Kadastrale2315, prane ish Agjensise Kukes

Procedura e prokurimit: “Kekese per propozim”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-49761-02-06-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Blerje Dru Zjarri]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Dt.10.02.2020] [Nr.05]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët x oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në proçedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1.“ Albert Gjaci“ (pf) L88716001G
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera: 6.118.760 Leke (Pa Tvsh) (gjashtemilionenjeqindetetembedhjetemijeehstateqindegjashtedhjete)
(me numra dhe fjalë)

I.Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:

***

II.Jane kualifikuar ofertuesit e meposhtem:

1. Operatori ekonomik “Albert Gjaci” pf, me oferten e paraqitur si me poshte vijon:

 6.118.760 leke (pa tvsh)

 7.342.512 leke (me tvsh)

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “Albert Gjaci“
pf, se oferta e paraqitur, me vlere: (6.118.760) Leke Pa Tvsh është identifikuar si oferte e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Bashkise Kukes] sigurimin e kontratës, siç
parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 (dhjete) 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 proçedura do ti kalohet ofertuesit te
renditur i dyti siç parashikohet në ligjin Nr 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, (i
ndryshuar).



Sheshi "Skënderbej", Kukës, Lagja 5, Kodi postar: 8500, Telefon: (024) 225-110, Web: kukesi.gov.al, E-mail: info@kukesi.gov.al

Njoftimi i Klasifikimit perfundimtar është bërë në datë: 03.03.2020

Ankesa: Nuk ka

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR/OSE PERSONI I
AUTORIZUAR PREJ TIJ

Majlinda ONUZI
(emri, mbiemri, firma, vula)

Konceptoi:M.Dema______


