
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KLOS

Date 12.06.2019

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori Ekonomik “NDREGJONI” Sh.p.k, me adrese: TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 8,

Rruga Sule Bega, Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8, me Nipt: K31329048I.

Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozim”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-20507-05-06-2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion ne rruget e Njesise Ad.Gurre.

Fondi limit: 2 366 764 (Dy milion e treqind e gjashtedhjete e gjashte mije e shtateqind e

gjashtedhjete e kater) Leke pa Tvsh.

Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 30 (Tridhjete) dite nga nenshkrimi i

kontrates.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike dt [13.05.2019] nr [19]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët X ; oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me date 17.05.2019

këta ofertues:

1. “NDREGJONI” Sh.p.k K31329048I

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 2 356 510 Lekë pa tvsh, dhe 2 827 812 Lekë

me tvsh.

Janë te skualifikuar:

“SKA”

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik:

“NDREGJONI” Sh.p.k, me adrese: TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Sule Bega,

Ndertesa Nr. 32, Hyrja 8, me Nipt: K31329048I, se oferta e paraqitur, me një vlerë të

përgjithshme prej 2 356 510 Lekë pa tvsh, dhe 2 827 812 Lekë me tvsh, se është identifikuar si

oferta e suksesshme.

***



Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Klos (Sektorit Juridik), sigurimin e

kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e

marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë

dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).

***

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

t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një

vlerë të përgjithshme prej__ __ __lekë (pa TVSh) 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 22/05/2019.

Ankesa: ka ose jo____JO__

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Basir ÇUPA


