
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Dat 24.07.2019]

Për: Bashkimin e Operatorëve Ekonomikë: “ALB TIEFBAU” Shpk, NUIS J66703049C, me

adrese: Lagjja “Qemal Stafa”, Rruga Studenti, Sheshi 2-Prilli, pallati Fishta 2, Shkoder & “PE -

VLA- KU” shpk, NUIS K61716013M, me adrese, Rruga “Muzaket” Pallatet Vokshi, Hyrja 1,

Kati . 7 Tirane.

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-30747-07-18-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Fondi limit: 69,260,579 (gjashtëdhjetë e nëntë milion e dyqind
e gjashtëdhjetë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e nëntë ) lekë pa tvsh.

Burimi i Financimit: Buxheti shtetit.

Objekti i kontratës: Shtesë kontrate “Rikonstruksion i rrugës së Velipojës, Segmenti Harku
Berdices – Baks Lot III”. (Shtesë kontrate deri në 20% të kontratës fillesatare)

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 këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë:
“ALB TIEFBAU” Shpk J66703049C
“PE - VLA- KU” shpk K61716013M

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 69.260.579 (gjashtedhjete e nente million e dyqind e gjashtedhjete mije e peseqind e shtatedhjete e
nente leke pa tvsh.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: Bashkimin e Operatorëve

Ekonomikë: “ALB TIEFBAU” Shpk, NUIS J66703049C, me adrese: Lagjja “Qemal Stafa”,



Rruga Studenti, Sheshi 2-Prilli, pallati Fishta 2, Shkoder & “PE - VLA- KU” shpk, NUIS

K61716013M, me adrese, Rruga “Muzaket” Pallatet Vokshi, Hyrja 1, Kati . 7 Tirane: se oferta e

paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 69.260.579 (gjashtedhjete e nente million e dyqind e

gjashtedhjete mije e peseqind e shtatedhjete e nente leke pa tvsh.

ose me tvsh 83 112 694.8 leke (tetedhjete e tre milion e njeqind e dymbedhjete mije e
gjashteqind e nentedhjete e kater pike 8) pikët totale të marra [_____]është identifikuar si
oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Fondi Shqiptar i Zhvillimit me adrese rruga “Naim
Frashwri nr 10, Tiranë, 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 tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të
konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) 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
nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 22.07.2019

Drejtor Ekzekutiv

Dritan AGOLLI


