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BASHKIA MALIQ

SHTOJCA 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Maliq më 07.11.2018

Për: T&C SHPK

NIPT: K92326018D

Adresa: Durres Fushe Kruje, Rruga Nacionale Fushe - Kruje - Vore,km 1, zona kadastrale nr. 1934,
me numër pasurie 34/34

Procedura e prokurimit: KERKESE PER PROPOZIM / MARREVESHJE KUADER

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90149-10-16-2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sherbim mirëmbajtje eskavatorë Loti II

/ Afati i kontratës: 12 muaj nga data e nënshkrimit te marrëveshjes kuadër

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr.42, datë 22.10.2018

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

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

1.Operatori ekonomik “T&C ”shpk

NIPTI: K92326018D

Vlera e ofertës: 1.758.829 (një milion e shtatëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e njëzet e

nëntë)lekë pa tvsh.

Operatorë të skualifikuar

- Nuk ka

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë “T&C” shpk me NIPT: K92326018D

dhe adresë Adresa: Durrës Fushë Krujë, Rruga Nacionale Fushe - Kruje - Vore,km 1, zona kadastrale nr.

1934, me numër pasurie 34/34, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 1.758.829 (një

milion e shtatëqind e pesëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e njëzet e nëntë)lekë pa tvsh., pikët totale të

marra [_____] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [BASHKIA MALIQ, BULEVARDI RINIA, MALIQ,
KORÇË] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve
nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.



Adresa: Bulevardi “Rinia”, Maliq, Korçë Tel. & Fax. 0861 2 2026ëëë.bashkiamaliq.gov.al

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 nuk ka , 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 : 30.10.2018

Ankesa: NUK KA

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

KRYETARI I BASHKISE

GËZIM TOPÇIU

______________


