
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Nr.386/7prot Durres, me 1.11.2019

Për: B.O.E. GRAMA SHPK &EGLAND SHPK

Adresa: Diber Peshkopi PESHKOPI Lagjja Aksioni, Rruga Safet Zhulali, Kati 2 me nr pasurie
14-315+2-4

Procedura e prokurimit: Furnizim&Vendosje dhe punime hidraulike Saracineske ne

rezervuarin ISHEM

Numri i referencës së procedurës: REF-37919-10-02-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [furnizimi dhe vendosja e nje saracineska per kontrollin e

derdhjes se ujit te rezervuarit ISHEM, gjithashtu kryerja e disa punimeve me kararkter hidro-

teknik.

Kohëzgjatja e Kontratës 7 dite]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [ 7tetor2019] [numri

40]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët × oferta ekonomikisht më e favorshme  

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

1. B.O.E. GRAMA SHPK &EGLAND SHPK J77304712J & J96829419D

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 1.020.524 (njemilion e njezet mije e peseqind e njezet e kater) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

nuk ka

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë per B.O.E. GRAMA SHPK
&EGLAND SHPK Adresa: Diber Peshkopi PESHKOPI Lagjja Aksioni, Rruga Safet Zhulali,
Kati 2 me nr pasurie 14-315+2-4, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
1.020.524 (njemilion e njezet mije e peseqind e njezet e kater)leke pa tvsh ka pikët totale të marra
[MAX]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë AK Ndermarrja Rruga Durres sigurimin e kontratës,
siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 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 18/10/2019

Ankesa: JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

ALION HYSKO


