
Shtojca 10  

 

[Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

[12.05.2022] 

 

Drejtuar: [“JODY-KOMPANY” SHPK me NUIS: J94824803M, Adresa: Vlorë, Finiq, Vrion, Zona 

Industriale,prane Kontrollit te Automjeteve ] 

 

Procedura e prokurimit/lotit: “Procedurë e hapur e thjeshtuar, Mallra” 

       “Materiale për mirëmbajtje rrugësh” 

 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-26388-04-26-2022 

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [       “Materiale për mirëmbajtje rrugësh”, Fondi limit : 1 833 333 (një 

milion e tetë qind e tridhjetë e tre mijë e tre qind e tridhjetë e tre ) lekë pa TVSH, Kohëzgjatja e 

kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj:  10 (dhjetë) ditë ] 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

 

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x   

 

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me 

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

1. “JODY-KOMPANY” SHPK me                                                      NUIS: J94824803M 

          Emri i plotë i shoqërisë                          Numri i NIPT-t   

Vlera: 1 780 898 ( një milion e shtatë e tetëdhjetë mijë e tetë qind e nëntëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH. 

 (e shprehur në shifra dhe fjalë) 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 

1._________________________________             __________________________  ________________ 

Emri i plotë i shoqërisë               Numri i NIPT-it        arsyet e mëposhtme 



S ka 

*  *  * 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [“JODY-KOMPANY” SHPK me NUIS: 

J94824803M, Adresa: Vlorë, Finiq, Vrion, Zona Industriale,prane Kontrollit te Automjeteve ], se oferta e 

paraqitur me vlerë totale prej  [1 780 898 ( një milion e shtatë e tetëdhjetë mijë e tetë qind e nëntëdhjetë 

e tetë) lekë pa TVSH] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si Oferta e suksesshme. 

 

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  Ligjit Nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´. 

  

     

 

[Titullari i Autoritetit Kontraktor] 

 


