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DREJTORIA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE PUBLIKE

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr.________ prot. Tiranë, më____, ____,

2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Datë: 16/04/2020

Nga: Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve Publike, Tiranë

Për: Operatorin ekonomik Gentian Horieti p.f NIPT K31427013J

Adresa: Rruga "5 Maji", Ish-Ndërmarrja Kimike, Tiranë.

Procedura e prokurimit: Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-55850-04-07-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Procedurë kërkesë për propozime me objekt “Blerje veshje

speciale për DDD” kohëzgjatja e kontratës deri 10 (dhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës.

Fondi limit: 2 208 300 (dy milion e dyqind e tetë mijë e treqind) lekë pa tvsh

Burimi i Financimit: Buxheti i Bashkisë Tiranë

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: 14.04.2020

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

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  Çmimi më i ulët.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara si
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më poshtë;

Operatori ekonomik Gentian Horieti p.f NIPT K31427013J, me seli në Adresë: Rruga "5 Maji",

Ish-Ndërmarrja Kimike, Tiranë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë oepratorin ekonomik Gentian Horieti

p.f NIPT K31427013J me seli në Adresë: me seli në Adresë: Rruga "5 Maji", Ish-Ndërmarrja

Kimike, Tiranë, se oferta me vlerë 2 198 500 (dy milion e njëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e

pesëqind) Lekë pa Tvsh, e paraqitur për tenderin me objekt “Blerje veshje speciale për DDD”,

me afat të lëvrimit deri 10 (dhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës, është identifikuar si oferta e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve Publike,

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 3(tre)

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

Nr.9643 date 20.11.2006 “Për prokurimet publike”.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16/04/2019

TITULLARI AUTORITETIT KONTRAKTOR

Feti Fanaj


