Shtojca 13

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT
Date [07.11.2018]
Për: VIANTE Konstruksion, Elbasan Gramsh GRAMSH SPORTI.
Procedura e prokurimit: Hidroizolim Tarrace
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90220-10-17-2018
Përshkrim i shkurtër i kontratës:
Nr
1
2
3
4

Emertimi i Punimeve
Prishje hidroizolimi me emulsion bitumi dhe 2
shtresa katrama
Prishje shtrese betoni t= 4cm
Shtrese lluster cimento 1; t=20mm
Hidroizolim me emuilision bitumi dhe 2 duar karton
katrama t=4mm

Njesia

Sasia

m2

384

m3
m2

15.36
384

m2

384
15.36

5

Shtrese mbrojtese betoni C16/20,t=4cm me fuga

m3

6

F.V Kaseta shkarkimi zingato

cope

7

F.V ulluk shkarkimi vertikal llamarin zingato

ml

8

F.V Baxhe d/alumini,per dalje ne solete

cope

4
32
1

Nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 10 dite.
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]
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. Operatori VIANTE Konstruksion
Nipt K47103804L Vlera 783,080
(Shateqind e tetedhjete e tre mije e tetedhjete ) lek pa Tvsh.
2.Operatori
HD-Ndertim
Nipt L62011016Q Vlera 785,000
(Shtateqind e tetedhjete e pese mije) lek pa tvsh
***

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
Nuk ka
Emri i plotë i shoqërisë
Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:
Nuk ka

numri i NIPT-it

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë VIANTE Konstruksion
Elbasan Gramsh GRAMSH SPORTI.se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej
783,080 (Shateqind e tetedhjete e tre mije e tetedhjete lek pa Tvsh pikët totale të marra është
identifikuar si oferta e suksesshme.
Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Poliklinikes se Specialiteteve Nr.4, me Nipt
K91930451M, Rr. "Demokracia,Paskuqan,Tirane 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, kontrata do
t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një
vlerë të përgjithshme prej, 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 29.10.2018
Ankesa: (nuk ka)

Titullari i autoritetit kontraktor
Hane HAKORJA
____________________________

