
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA RROGOZHINË

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

23.10.2018

Për: ”Gjergj BUCA”, Person fizik , me nr. Nipti:K31331547R, adresa: Ura Dalanit, Durres.

Procedura e prokurimit:Kerkese per Propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit:REF-87649-09-27-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje, Dru Zjarri, per nevojat e Bashkise Rrogozhinë”.

Kohëzgjatja e kontratës, 10 dite nga lidhja e kontratës.

Publikimetëmëparshme(nësezbatohet):Buletini i NjoftimeveP ublike, Date 01.10.2018, Nr.39

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedure këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Oferta e shoqerise : Gjergj BUCA, person fizik ,me nr. Nipti: K31331547R, me vlere te ofruar : 2.796.500
(dy milion e shtateqind e nentedhjete e gjashte mije e peseqind ) leke pa T.v.sh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka ofertues te skualifikuar.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë :”Gjergj BUCA”, me nr. Nipti:K31331547R, adresa:

Ura Dalanit, Durres se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej : 2.796.500 (dy milion e shtateqind e

nentedhjete e gjashte mije e peseqind ) leke pa T.v.sh.Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Adresa:

Bashkia Rrogozhine, Lagjia Nr.1, Rruga Kavajes sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e

tenderit,brenda 10 ditëve nga dita e marrjes/publikimittë këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, 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], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit
nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë,15.10.2018

Ankesa: ka ose jo, nuk ka

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________

KRYETARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Beqir NUREDINI


