
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA RROGOZHINË

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

19.06.2019

Për: “Hastoçi” shpk me nr.Nipti: J 62028009B, adresa: Tirane.

Procedura e prokurimit:E hapur.

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-21022-05-08-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: :“ Rehabilitim i Diges Rezervuarit te Okshtunit, Pastrim i Kanaleve Kulluese

dhe Vaditese, Bashkia Rrogozhine “kohëzgjatja e kontratës, 5 muaj nga lidhja e kontratës.

Publikime të mëparshme(nëse zbatohet):Buletini i NjoftimevePublike, Date 13.05.2019, Nr.19

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimimë i ulët X ofertae konomikisht më e favorshme 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedure këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Oferta e shoqerise, “Hastoçi” shpk me nr.Nipti: J 62028009B me vlere te ofruar : 47.897.923
(dyzet e shtate milion e teteqind e nentedhjete e shtate mije e nenteqind e njezet e tre) leke pa
tvsh.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë: “Hastoçi” shpk me nr.Nipti: J 62028009B,

adresa: Tirane., se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej : 47.897.923 (dyzet e shtate

milion e teteqind e nentedhjete e shtate mije e nenteqind e njezet e tre) leke pa tvsh është identifikuar si

oferta e suksesshme.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Adresa: Bashkia Rrogozhine, Lagjia

Nr.1, Rruga Kavajes sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda 30 ditëve

nga dita e marrjes/publikimittë këtij njoftimi.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 [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, 11.06.2019

Ankesa: ka ose jo, nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________

KRYETARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Beqir NUREDINI


