
R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA TIRANË

Drejtuar: Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” shpk dhe “Ergi” shpk

Adresa: Lagjja Nr. 1, Pallati Metalurgu, hyrja 1, Kukës
Autostrada Elbasan Metalurgji, km 3, Lagjia 28 Nentori, rajoni Nr.3
Elbasan

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Procedura e Prokurimit: “Procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të
kontratës” Shtesë kontrate për objektin: “Ndërtimi i rrugëve “Migjeni” dhe “Kadri
Rroshi” në njësinë administrative Kashar-Faza I”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-19588-04-25-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Qëllimi i kontratës është: Shtesë kontrate për objektin:
“Ndërtimi i rrugëve “Migjeni” dhe “Kadri Rroshi” në njësinë administrative Kashar-
Faza I”

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

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të
ofruara:

Bashkimi i Operatorëve ekonomik “BE-IS” shpk dhe “Ergi” shpk NUIS K71412003A

&K02727229P

Vlera e ofertës = 41,465,602.5 (dyzet e një milion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e

gjashtëqind e dy pikë pesë) lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka asnjë Operator ekonomik të skualifikuar.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimin e Operatoreve



ekonomik “BE-IS” shpk & “Ergi” , me adresë: Lagjja Nr. 1, Pallati Metalurgu, hyrja 1,
Kukës dhe Autostrada Elbasan Metalurgji, km 3, Lagjia 28 Nentori, rajoni Nr.3 Elbasan, se
oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme pa TVSH= 41,465,602.5 (dyzet e një milion e
katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e dy pikë pesë) lekë dhe me vlerë me
TVSH =49,758,723 (dyzet e nëntë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e
njëzet e tre) lekë ështe identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Sheshi Skënderbej, Nd. 2,
Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë: 26.04.2019


