
 

 

Buletini Nr.52, datë  31 Dhjetor 2015                                            Agjencia e Prokurimit Publik  

   
 

DREJTORIA NR.3 E PUNËTORËVE TË QYTETIT, TIRANE   
FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

  

Datë 25/12/2015  
Nga: Drejtoria Nr.3 e Punëtorëve të Qytetit, Tirane Për: Alcani 

Shpk.  

Adresa: Rr.Blloku Frutikulture, Kamez, Tirane  
 Procedura e prokurimit: Procedurë Kërkesë për propozim  

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Procedurë Kërkes për Propozim “Blerje Dru Zjarri dhe 

Shperndarje ne Njesite Administrative te Bashkise se Tiranes”,  kohëzgjatja e kontratës deri më 

31.12.2015.  
Fondi limit: 5.166.166 (pese milion e njeqind e gjashtedhjete e gjashte mije e njeqind e 

gjashtedhjete e gjashte) Leke pa TVSH. Burimi i Financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë  
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 04.12.2015  

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]  

  

Njoftojme se, kane qene pjesemarres ne procedure keta ofertues me vlerat perkatese te ofruara  

  

1. Shoqëria  “Alcani” sh.p.k me NIPT J91505006Q me seli ne Kamez, Tirane me oferte  

5.033.600(pesë milion e tridhjetë e tre mijë e gjashtëqindë)lekë pa tvsh  
  

      

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqëria “Alcani sh.p.k me adresë 

kryesore; Blloku Frutikulture, Kamez, Tiranë, se oferta e paraqitur për tenderin me objekt “Blerje Dru 
Zjarri dhe Shperndarje ne Njesite Administrative te Bashkise se Tiranes”. Me afat të lëvrimit deri me 

31.12.2015 , është identifikuar si oferta e suksesshme.  

  

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorisë Nr.3 të Punëtorëve të Qytetit, Tiranë, Rruga 5 

maji, pranë Tregut të Medresesë, kopjen e nënshkruar të formularit të kontratës dhe të sigurimit të 
kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve 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 dhe procedura e prokurimit do të anullohet, sipas të ligjit për prokurimet publike 

Nr.9643 date 20.11.2006.  

  

Njoftimi i Klasifikimit është bërë  në datë 18/12/2015  

Ankesa: S`ka pasur  
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