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REPUBLIKA E SHQIPERISE
AUTORITETI KONTRAKTOR

BASHKIA BULQIZE

Adresa : Lagia Minatori Bulqize, Albania email.bashkia.bulqize@bulqize.gov.al

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr_____Prot Bulqize,me
___.__.2019

Per : Firmen “SELAMI” shpk

Procedura e prokurimit: “Kerkes per propozim”, Prokurim Publik me Mjete Elektronike”

REF-15884-03-29-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës:
Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion Rruga Strikçan”

Fondi Limit: 15 729 166 (pesembedhjete miljon e shtateqind e njezet e nente mije e njeqind e
gjashtedhjete e gjashte ) lekë pa TVSH

Burimi i financimit: Grand + te ardhura

Hapja e ofertave u be me 08.05 .2019 10:00

Buletini i Njoftimeve Publikenr 14, date  08/prill/ 2019   

Njoftojmë se kanë qënë pjesëmarrës në procedurë keto ofertues me vleren përkatëse të ofruar:

1. “SELAMI" shpk me nr NIPTI J77304706L dhe me vlere te ofruar 15 621 172

(pesembedhjete miljon e gjashteqind e njezet e nje mije e njeqind e shtatedhjete e dy) leke pa

TVSH

U kualifikuan ofertuesit i meposhtem:

1. “SELAMI shpk me nr NIPTI J77304706L dhe me vlere te ofruar 15 621 172

(pesembedhjete miljon e gjashteqind e njezet e nje mije e njeqind e shtatedhjete e dy) leke pa

TVSH, per dokumentacion te rregullt ligjor,tekniko-financiar.

TE SKUALIFIKUAR NUK KA:

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkise Bulqize, kopjen e nënshkruar të formularit të
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kontratës dhe të sigurimit të kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60
(gjashtëdhjetë) ditëve nga data e këtij publikimi por ne cdo rast subjekti është i detyruar t’i përgjigjet
kërkesës së autoritetit kontraktor për lidhjen e kontratës brenda 5 (pesë) ditëve nga data e marrjes së
kërkesës ne zbatim te nenit 21 te Vkm 914, datë 29.12.2014 Për Miratimin e Rregullave të
Prokurimit Publik” I ndryshuar

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura do te
anullohet

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 28.05.2019

Ankesa: Nuk ka patur

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Melaim DAMZI


