
DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Data 20.09.2019

Për: „2T„ shpk, adresa: Rruga „Asim Vokshi“, Nd. 14, H.4, Ap. 4, Tirane.

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur, sherbime

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF – 33430 – 08 – 13 - 2019.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Mirembajtje Rutine e Dimerore me Performance aksi rrugor
K/Strelce – K/Maliq i Oparit (rruga zevendesuese M03) + aksi rrugor Shkembi i Dobercanit –
Kufi Gramsh 19,3 km”, per nje periudhe 1-vjecare.
Fondi limit : 8 823 760 leke pa TVSH.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike data 19.08.2019 nr. 33.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.

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

2. Operatori Ekonomik “2 T” shpk NIPT K01731001M

Vlera : 8 713 440 (tete miljon e shtateqind e trembedhjete mije e katerqind e dyzet) leke pa tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: nuk ka.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: nuk ka.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë „2T„ shpk me adrese: Rruga „Asim
Vokshi“, Nd. 14, H.4, Ap. 4, Tirane, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 8 713
440 (tete miljon e shtateqind e trembedhjete mije e katerqind e dyzet) leke pa tvsh është
identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtorise se Rajonit Jugor Gjirokaster, ish-Zona
Industriale Gjirokaster nr. tel. 084262529 sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat
e tenderit, brenda 10 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 te anullohet 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 12.09.2019.

Ankesa: Nuk ka patur.

Titullari i autoritetit kontraktor

ANDI SHKURTA


