Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 7 Tetor 2020

Agjencia e Prokurimit Publik

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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].
Ankesa: Jo

BASHKIA DURRËS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për:

DION-AL
Adresa: LEZHE Rruga Luigj Gurakuqi, Materniteti Lezhe, kati i I (pare)

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 5 : REF-70328-08-31-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
Loti 5: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa
(pallat), ne rruget Deshmoreve - Shetitores Taulantia- Bulevardit Dyrrah- Epidamn, në kuadër të
procesit të rindërtimit, dhe kohëzgjatja e kontratës, Loti 5: 82 ditë
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. DION-AL
2. EURONDERTIM 2000
3. PROGEEN

NUIS- K67917301H
NUIS- K02003001O
NUIS- L32113001C
***

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat përkatëse të ofruara:
1. DION-AL

NUIS- K67917301H

Vlera: 125.355.680 (njeqind e njezet e pese milion e treqind e pesedhjet e pese mije e gjashteqind e
tetedhjete) leke pa TVSH
Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
Nuk ka te skualifikuar ne fazen e dyte
Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

***
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Agjencia e Prokurimit Publik

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë DION-AL, NUIS- K67917301H, Adresa:
LEZHE Rruga Luigj Gurakuqi, Materniteti Lezhe, kati i I (pare), se oferta e paraqitur nga ana juaj
dhe e vlerësuar me 100 pikë, është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë, Bashkia Durrës, Adresa; Sheshi “Liria”, Qyteti Durrës;
Tel/Fax 052 22 23 10 , E-mail info@durres.gov.al, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në
dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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].
Ankesa: Jo

BASHKIA DURRËS
FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Për:

INERTI
Adresa: Elbasan Gramsh L. SPORTI

Procedura e prokurimit: Tender i Kufizuar (në kuadër të procesit të rindërtimit)
Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti 6 : REF-70330-08-31-2020
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
Loti 6: Rikonstruksion ose riparimin e mjediseve në bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa
(pallat), ne rruget, Bulevardit Dyrrah- Epidamn - Mars 93-Egnatia, në kuadër të procesit të
rindërtimit, dhe kohëzgjatja e kontratës, Loti 6: 86 ditë
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
***
Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së
sipërcituar:
1. DION-AL
2. EURONDERTIM 2000
3. PROGEEN
4. INERTI

NUIS- K67917301H
NUIS- K02003001O
NUIS- L32113001C
NUIS- J66926804L
***

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me
vlerat përkatëse të ofruara:
1. INERTI

NUIS- J66926804L
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