
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KLOS

FORMULAR I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Për: Operatori Ekonomik ”TEA-D”shpk, me adrese:Lagja 18,Shtatori, pll.11
kayesh,mbrapa”Star”Kt.III.Gjirokaster.

* * *

Procedura e prokurimit: “Kerkese per propozim.”

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-87420-09-26-2018.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Rikonstruksion rruga Dars
Fondi limit : 3.333.333 Leke pa Tvsh te vena ne dispozicion nga te ardhurat e Institucionit. .
Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 40 dite nga nenshkrimi i kontrates
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [___.___.2018] [___]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme  

Njoftojmë se, kanë qënë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit te zhvilluar me date 08.10.2017
këta ofertues:
1. ” TEA-D”shpk K32522629L

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it
është paraqitur me ofertën ekonomike me vlerë 3.237.500 lekë pa tvsh, dhe 3.885.000 lekë
me tvsh.

Janë te skualifikuar
1. S’Ka

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin Ekonomik

” ” TEA-D” shpk,” shpk, me adrese : ”TEA-D”shpk, me adrese:Lagja 18,Shtatori, pll.11
kayesh,mbrapa”Star”Kt.III.Gjirokaster.se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
3.237.500 lekë pa tvsh, dhe 3.885.000 lekë me tvsh, se është identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë Klos (Drejtorisë Juridike), sigurimin e
kontratës, siç parashikohet në Rregullat e Prokurimit Publik, brënda 5 ditëve nga dita e
marrjes/publikimit të këtij njoftimi dhe jo me vone se 60 ditë për lidhjen e kontratës, duke sjellë
dhe dokumentet e paraqitura në sistem (origjinale ose fotokopje të noterizuara).

***
Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, procedura do
te anullohet për mosplotësim të numrit minimal të konkurentëve në bazë të ligjit për prokurimet
publike Nr.9643 datë 20.11.2006, të ndryshuar.



Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 16.10.2018
Ankesa: ka ose jo____JO__________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Basir ÇUPA


