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Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Gardë së Republikës, adresa: Rruga“Elbasanit”(Pallati 

i Brigadave), Tiranë] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 30 

(tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.  

 

Nërast se nukpajtoheni me këtëkërkesë, osetërhiqeninganënshkrimi i kontratës, kontrata do 

t’iakordohetofertuesitvijuesnëklasifikiminpërfundimtar, oferta e të 

cilitështëdorëzuar me njëvlerëtëpërgjithshmeprej[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], 

siçparashikohetnënenin 58 tëLigjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Përprokuriminpublik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 15.02.2018.  

 

Ankesa: po, nga operatori ekonomik “KADIU” sh.a, datë 19.02.2018.   

 

Kthyer përgjigje me shkresën nr.278/4 Prot, datë 22.02.2018. 

 

Komisioni i ProkurimitPublik me vendimin nr. 141/2018, datë20.03.2018ka 

vendosurmospranimin e ankesës. 

 

 

 

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[03.04.2018] 

 

Për:                “4 A-M shpk” 

Rr.”Artan Lenja”,pallati 4A-M, Ap.1 kat.1 Tiranë 

 

Procedura e prokurimit:   / Sherbime / Procedure e Hapur 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit:   REF- 51772-02-06-2018 

 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Menaxhimi e Mirëmbajtja e Pajisjeve dhe Operimi i Tunelit të 

Krrabës» - me Fond Limit 98 180 000 lekë pa përfshirë vlerën e tvsh-së-  me afat 12 muaj 

 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike 05.03.2018] [Nr.9] 

 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët  x   

 

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

1.          4 A-M shpk         K92005016L 

      

Vlera      98 120 000 (Nëntëdhjetë e tetë milion e njëqind e njëzetë mije ) Lekë pa përfshirë vleren e 

tvsh-së.  
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Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 

1Nuk ka te skualifikuar 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

* * * 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [4 A-M. shpk] me adrese Rr.”Artan 

Lenja”, pallati 4A-M, Ap.1, kat.1, Tiranë. se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 

98,120,000 (nëntëdhjetë e tetë milion e njëqind e njëzetë mijë) lekë pa  tvsh/pikët totale të marra  

[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Autoritetit Rrugor Shqiptar] sigurimin e kontratës, siç 

parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 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 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 23.03.2018 

 

Ankesa: Nuk ka 

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë ___________________________ 

 

 DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KORÇË 
 

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 

 

[Nr/Prot. 416 ] 

         

[Data: 03.04.2018] 

 

Për: “IGMA” shpk, përfaqësuar nga z/ Kastriot MOLLA, me adrese: Korce Bucimas fshati Starove. 

NIPT:  L24804601R 

 

Procedura e prokurimit: “Procedure e Hapur” –  marrveshje kuader prokurim me mjete elektronike 

mallra, Marreveshje Kuader - me nje operator ekonomik ku te gjitha kushtet jane te percaktuara - 

me afat 5 muaj. 

 

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF – 41333-01-22-2018 

 


