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      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

( PAS PROCESIT TË ANKIMIT) 

        

                                                                                                  Data,01.06.2022 

 

Për: “ANDI HAMO” PF 

Seli/Zyra Qendrore: 

Vlorë, Lagjja Kushtrimi, Rruga Transballkanike, Banesë private pranë ish Agjencisë se Vjetër; 

 

Procedura e prokurimit: RIPARIM, SHËRBIM, PJESË KËMBIMI ESKAVATORËSH 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-27748-05-06-2022 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: PROÇEDURE E HAPUR, E THJESHTUAR, SHËRBIM 

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

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

 

 

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

këto vlera përkatëse të ofruara: 

 

 

 

 

 

Emri i plotë i shoqërisë     numri i NIPT-it 

 



1. ANDI HAMO        K76926201W 

         

 Me ofertë ekonomike 1,924,583.00 (një milion e nëntë qind e njëzetë e katër mijë e pesë 

qind e teëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH. 

          (me numra dhe fjalë) 

 

 

* * * 

 

 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “ANDI HAMO” PF, se oferta e paraqitur me 

vlerë totale 1,924,583.00 (një milion e nëntë qind e njëzetë e katër mijë e pesë qind e teëdhjetë e 

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

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Vlorë, Ish 

Parku Urban sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 ditëve nga dita 

e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit 

përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj) dhe 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 83  të 

Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

Ankesat: JO 

 

Titullari i Autoritetit Kontraktor 

Ing. Edi JORGJI 

 

 


