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FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data 10.05.2019]

Për: IDK-Konstruksion Shpk, Adresa: Rruga Zaja, Koder Berxull, Autostrada Tirane-Vore, Km.12

Procedura e prokurimit: FURNIZIM DHE VENDOSJE SINJALISTIKE RRUGORE 2019

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-13740-03-15-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Sasia e materialeve sipas preventivit objekt i kesaj kontrate, me
qellim F&V e sinjalistikes rrugore, me afat te realizimit te kontrates 2muaj nga nenshkrimi kontrates.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data 25.03.2019] [Numri
12]

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

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

1.IDK-Konstruksion K51408016J

Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Vlera 12.355.200 (dymbedhjete million e treqind e pesedhjete e pesemije e dyqind) leke pa tvsh

(me numra dhe fjalë)

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

Nuk ka

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë IDK-Konstruksion Shpk, Adresa: Rruga
Zaja, Koder Berxull, Autostrada Tirane-Vore, Km.12 se oferta e paraqitur, me një vlerë të
përgjithshme prej 12.355.200 (dymbedhjete million e treqind e pesedhjete e pesemije e dyqind) leke
pa tvsh pikët totale të marra [MAX]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Ndermarrja Rruga Durres, Mentor Beqiraj, tel:
0672033141, toribeqiraj@gmail.com sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e
tenderit, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet
sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe 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
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20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 2.05.2019

Ankesa: ka ose jo --JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________

[Titullari i autoritetit kontraktor]

ALION HYSKO


