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R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME Nr. 2 E PUNËTORËVE TË QYTETIT

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Datë 08/04/2019

Nga: Drejtoria e Përgjithshme Nr. 2 e Punëtorëve të Qytetit, Tiranë.

Drejtuar: Shoqërisë “I.D.K-Konstruksion” shpk me NUIS K51408016J dhe me
adresë: Autostrada Tirane-Durres, Km.12, Rruga Zaja, Koder Berxulle,
Vorë, Tiranë.

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur.
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-10404-02-25-2019.
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje materiale për mirëmbajtjen e rrjetit
semaforik” afati: 30 (tridhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e
favorshme  
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. 9, Date
04.03.2019.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara si më poshtë:

1. Shoqëria “I.D.K-Konstruksion” shpk me NUIS K51408016J dhe me vlerë
10.920.000 (dhjetë milion e nëntëqindë e njëzetë mijë) leke pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Nuk ka.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik “I.D.K-
Konstruksion” shpk me NUIS K51408016J dhe me adresë: Autostrada Tirane-Durres,
Km.12, Rruga Zaja, Koder Berxulle, Vorë, Tiranë, se oferta e paraqitur me një vlerë të
përgjithshme prej: 10.920.000 (dhjetë milion e nëntëqindë e njëzetë mijë) lekë pa TVSH,
është identifikuar si ofertë e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme Nr. 2 të
Punëtorëve të Qytetit, Rruga 5 Maji, sigurimin e kontratës siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve që 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, 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 28.03.2019.
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Ankesa: Nuk ka.


