
BASHKIA LIBRAZHD

SEKTORI JURIDIK DHE PROKURIMEVE

Nr.________Prot Librazhd, me
17.10.2018

Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: ERGI shpk

Procedura e prokurimit: “Rikonstruksion i Ujesjellesit te fshatit Prevalle, Njesia
Administrative Lunik ”
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF -87 431-09-26-2018.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit 1 326 797(nje milion e treqind e njezet e gjashte
mije e shtateqind e nentedhjete e shtate) leke pa t.v.sh, afati i realizimit te kontrates 21 (njezet e
nje) dite nga data e lidhjes se kontrates.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): 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 ky ofertues me keto te dhena dhe oferte
ekonomike:

1. ERGI shpk K02727229P
Emri i plote i shoqerise Numri i Niptit

Vlera 1 314 064(nje milion e treqind e katermbedhjete mije e gjashtedhjete e kater) leke pa
tvsh.
(Vlera ne numra dhe fjale)

 Nuk ka te skualifikuar.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojme OE ERGI SHPK se oferta e
paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1 314 064(nje milion e treqind e katermbedhjete
mije e gjashtedhjete e kater) leke pa tvsh pikët totale të marra [_____]është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Librazhd, Sektori Juridik dhe i
Prokurimeve Publike, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda
10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 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 09.10..2018.

Ankesa: JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ________

Konceptoi: Pergj. Sektori Juridik dhe Prokurimeve
Selida Kerçini

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Kastriot GURRA


