
KOMISONI QENDROR I ZGJEDHJEVE 

  FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT 

 

          Tirane me 07.04.2016 

 

Për:  Green Recycling  sh.p.k 

        Rr. Demokracia, Lagja Nr. 4, Bathore, Kamez, Tirane 

 

* * * 

Procedura e ankandit: E HAPUR 

 

Përshkrim i shkurtër i procedures se ankandit dhe objektit te tij: Shitje letër për riciklim (fletë 

votimi) në sasinë 58,096 (pesëdhjetë e tetë mijë e nëntëdhjetë e gjashtë) Kg 

 

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

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara: 

1. Green Recycling Sh.p.k, numri i NIPT-it L31903003N, Vlera 174,869 (njeqind e 

shtatedhjete e kater mije e teteqind e gjashte dhjete e nente) lek pa TVSH dhe 209,843 

(dyqind e nente mije e teteqind e dyzete e tre) Lek me TVSH 

 

Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:  

 

NUK KA 

 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [Green Recycling Sh.p.k] se oferta e 

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 174,869 (njeqind e shtatedhjete e kater mije e 

teteqind e gjashte dhjete e nente) lek pa TVSH dhe 209,843 (dyqind e nente mije e teteqind e 

dyzete e tre) Lek me TVSH është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Rr. Ibrahim 

Rugova, Godina Nr. 4, Tirane, Sekretari i Pergjithshem i KQZ-se] kopjen e nënshkruar të 

formularit të kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, 

brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.  

 

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose 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 58 të ligjit për prokurimet publike 

nr.9643 date 20.11.2006 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 25.03.2016  

 

Ankesa:  NUK KA 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

NEPUNESI I AUTORIZUAR 

 

Skender VRIONI 


