
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

Datë: 01.06.2021 

 

Për: Mariglen Bregu/ Berat Çorovode COROVODE Lagjja Hasan Seitaj, Rruga Arkitekt Kasëmi, 

ndertese 1-kateshe, perball karburant Kastratit. 

 

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim . 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:  REF-95298-05-12-2021 
 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shërbime mirëmbajtje për makinat e bashkisë për vitin 

2021 me fondi Limit :     1 195 150 (njëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e pesëmijë e njëqind e 

pesëdhjetë ) lekë pa TVSH 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 75 datë 17 Maj 

2021 

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.  Mariglen Bregu                                                                   L98722401P 

Emri i plotë i shoqërisë                         numri i NIPT-it   

Vlera : 1 192 000 (njëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e dymijë) leke pa tvsh.   

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “Mariglen Bregu” se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej, 1 192 000 (njëmilion e njëqind e nëntëdhjetë e 

dymijë) leke pa tvsh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise Juridike, prane Bashkise Skrapar 

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 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 [ ]siç parashikohet në ligjin nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.05.2021 

Ankesa: ka ose jo; JO  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____________ 

 

 


