
REPUBLIKA E SHQIPERISE

Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a.

Adresa: Lagj.nr. 3 Kukes, ukksha@hotmail.com Tel. + 355 24

223469

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr. _____Prot Kukes me,
__.__.2020

Për: KASTRATI sh.p.k

Adrese ne Lagjia Nr. 14, prane Gjykates se Apelit, Shkozet, Durres, Shqiperi

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-54214-03-12-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës:

Blerje Nafte per nevojat e Ujesjelles Kukes sh.a per 12 Muaj pas nenshkrimit te kontrates deri
ne perfundim te sasise se kerkuar .

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

çmimi më i ulët +

oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. KASTRATI sh.p.k J61813529P 15.9 % e shprehur ne marzh fitimi

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it Vlera

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

-NUK KA

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë KASTRATI sh.p.k, me Adrese ne
Lagjia Nr. 14, prane Gjykates se Apelit, Shkozet, Durres, Shqiperi
NIPTJ61813529Ppërfaqësuar nga perfaqesuesi ligjorZ. Shefit Kastrati. se oferta e paraqitur,
me një vlerë të përgjithshme / e shprehur ne marzh fitimi 15.9 %, pikët totale të marra



[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ujesjelles Kanalizime Kukes sh.a Adrese Rr.
“Mahmut Daci” Lagja 3 –Kukes 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 te
procedohet sipas parashikimeve të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 09.04.2020

Ankesa: JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë

KRYETARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Asllan HOXHA


