
 

Shtojca 11  

 

 [Shtojcë  për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor] 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT  

 Drejtuar: W.CENTER 

Adersa: Fier, Lagjia 8 Shkurti,Pallati 2 katesh ,Perball "Gjimnazit Perikli Ikonomi", Fier. 

 

Procedura e prokurimit/lotit: Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës 

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-29883-05-18-2022 

 Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “Blerje Kimikate për UKT sh.a” me afat 3 muaj nga nenshkrimi i 

kontrates  me të drejtë ndëprerje të menjëhershme nese  nënshkruhet minikontrata e re për vitin 

2022. 

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):  

Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme b  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

 

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto 

vlera përkatëse të ofruara: 

1.W.CENTER                 K63029402A                    48,975,000 ( dyzetë e tetë milionë e nëntëqind e 

shtatëdhjetë e pesë mijë)pa t.v.sh 

      

2. Gent klin                       L82420502U                    49,000,000 (dyzetë e nëntë milionë) lekë pa tvsh. 
 

 

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

1. Gent klin                       L82420502U           

 

 

Nuk ka plotësuar  kushtet e veçanta të kualifikimit kapaciteti ekonomik dhe financiar pika 2.2.2  

Nuk ka plotësuar  kushtet e veçanta të kualifikimit kapacitetin teknik pika 2.3.1 

Nuk ka plotësuar  kushtet e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 2.10 

Nuk ka plotësuar  kushtet e veçanta të kualifikimit kapaciteti teknik pika 2.11 dhe pika 2.15 



 

*  *  * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë W.Center , adresa: Fier, Lagjia 8 

Shkurti,Pallati 2 katesh ,Perball "Gjimnazit Perikli Ikonomi", Fier. 

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 48,975,000 ( dyzetë e tetë milionë e nëntëqind e 

shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh/pikët totale të marra  [_____]është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë UKT sh.a, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në 

dokumentat e tenderit, brenda 5 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 do të 

vijohet , siç parashikohet në nenin 83  të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


