BASHKIA DURRËS
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Nr.______ Prot.

Durrës, më___.___.2021

Shtojca 12
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

27.09.2021
Drejtuar: INTEGRATED ENERGY BV SPV, me NIPT L72031013B
Procedura e prokurimit/lotit: Procedurë me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit të
kontratës – shërbime - marrëveshje kuadër e lidhur me një operator ekonomik, ku të gjitha
kushtet janë të përcaktuara.
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-05045-09-11-2021
Përshkrimi i shkurtër i kontratës:
Objekti: “Depozitimi i mbetjeve urbane Bashkia Durrës”,
Sasia e pritshme: 320.000 ton
Kohëzgjatja: 48 muaj
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë
me këto vlera përkatëse të ofruara:
1. INTEGRATED ENERGY BV SPV, me NIPT L72031013B, me vlerë të ofertës
1,126,035,200 lekë (njëmiliard e njëqind e njëzet e gjashtëmilion e tridhjetë e pesëmijë e
dyqind) lekë pa tvsh.
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Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
NUK KA
* * *
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë INTEGRATED ENERGY BV
SPV, me adresë Tirane Vaqarr SHARRE Zona Kadastrale nr.3321, Indeks Harte K-34-100
(25-C), se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1,126,035,200 lekë
(njëmiliard e njëqind e njëzet e gjashtëmilion e tridhjetë e pesëmijë e dyqind) lekë pa tvsh
është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkia Durrës, Lagja nr. 1, Sheshi Liria,
Durrës, 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 nuk dorëzoni sigurimin e kontratës brenda
afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës
suaj.

ZËVENDËSKRYETAR
Emiriana Sako
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